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Ne Oldu? 

 Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 9.354 kişi, 
hayatını kaybeden kişi sayısının ise 36 kişi olduğu açıklandı. 

 ABD Senatosu, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari 
ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. 

 Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi. Değişikliğe 
göre sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilik mevduatı için sınır 
tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi. 

 Avrupa Merkez Bankası Mart para politikası toplantı tutanakları, 
AMB Yönetim Konseyi üyelerinin Ukrayna savaşı nedeniyle 
stagflasyon endişesi taşıdıklarını ortaya koydu. 

 BM Genel Kurulu Rusya'yı, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden 
çıkardı. 

 AP, Rusya'dan petrol, gaz, kömür ve nükleer yakıt ithalatına 
yönelik ambargo uygulaması çağrısının da yer aldığı karar 
tasarısını kabul etti. 

 Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında hükümet ve parlamento 
üyelerinin bulunduğu Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarına 
yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu. 

 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının, müzakerelerde 
kendi tekliflerinden çekilmeye ve provokasyonlar yapmaya 
başladığını söyledi. 

 Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, lojistik sorunları nedeniyle 
Nisan ayında petrol üretiminin Mart ayına oranla %4 – 5 
azalmasını beklediklerini söyledi. 

 Çin’de coronavirüs vaka sayıları artarak devam ediyor. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 TRY * Yıl Sonu TÜFE Tahmini (Nis)  %40.47 

14:15 EUR ** AMB’den Panetta’nın Konuşması   

19:00 USD ** WASDE Raporu   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0945 
EURUSD  

Piyasalar dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası’nın Mart 

ayına dair toplantı tutanaklarını takip etti. Açıklanan 

tutanaklarda; üyelerin faiz artırımı için ön koşulların büyük 

ölçüde karşılandığı veya karşılanmaya çok yakın olduğunun 

değerlendirildiği belirtildi. Ek olarak tutanaklarda üyelerin 

çoğunluğunun enflasyonun mevcut seviyesine yönelik 

görünümü koruduğu ve para politikasını normalleşmeye 

yönelik acil ilave adımlar lehinde konuşulduğu belirtildi. 

Haftaya 1.1039 seviyelerinde başlangıç yapan EURUSD 

paritesi hafta içerisinde kademeli aşağı yönlü 

hareketlenmeler gerçekleştirdi. Haftanın son işlem gününe 

1.0878 seviyelerinde başlangıç yapan paritede yeni günde 

piyasaları sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı 

bulunmuyor. Piyasalar küresel bazda yaşanacak gelişmeleri 

yakından takip edecek. Yaklaşık son iki yılın en düşük 

seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiren EURUSD 

paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü 

hareketlenmelerde sırasıyla 1.09455 – 1.10491 – 1.11779 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.08081 – 1.07151 – 

1.06271 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.1049 

Direnç 3– 1.1177 

Destek 1– 1.0808 

Destek 2– 1.0715 

Destek 3– 1.0627 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–14.75 
USDTRY 

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 14.66 seviyelerinde 

başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta içerisinde kademeli 

yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu 

hareketlenmeler ile birlikte USDTRY paritesi haftanın son 

işlem gününde 14.74 seviyelerinde fiyatlamalar 

gerçekleştiriyor. Hafta içerisinde piyasalar ABD kanadından 

gelen haber akışlarını takip etti. Gelen haber akışlarına göre 

ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre’ye gönderdiği mektupta, 

Biden yönetiminin Türkiye’ye potansiyal F-16 savaş uçağı 

satışının ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu 

olacağını ve Nato’nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğini 

inandıklarını belirttiler. Bu haber akışı ABD ile ilişkilerin daha 

iyimser olabileceğine yönelik beklentileri artırdı ve 

piyasalara olumlu yansıdı. Haftanın son işlem gününde 

USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı 

yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 14.75 – 14.85 – 15.00 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 14.62 – 14.50 – 14.30 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2-14.85 

Direnç 3-15.00 

Destek 1–14.62 

Destek 2–14.50 

Destek 3-14.30 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1945 
ALTIN 

Altın kanadında son günlerde yoğun gündem yakından takip 

ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, FED’in 

önümüzdeki dönemlerde sıkılaşma adımlarına devam etmesi 

ve olası agresif adımları, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 

Rusya’ya karşı yapılabilecek yeni yaptırımlar… Tüm bu 

gelişmeler altın üzerinde fiyatlamalar etki ediyor. Hafta 

içerisinde ise şahinvari FED etkisi altında baskılar oluşmasına 

neden oldu. FED’in gerçekleştirdiği son toplantının 

tutanaklarında beklenenden bir miktar daha şahin FED 

görüldü ve Mayıs toplantısında FED’in 50 baz puanlık faiz 

artışı beklentisi daha da arttı. Haftaya 1924 seviyelerinde 

başlangıç yapan XAUUSD, haftanın son işlem gününde de bu 

seviyelerin yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiriyor. 

XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı 

yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1945 – 1965 – 1990 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1910 – 1890 – 1870 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.  

Direnç 2– 1965 

Direnç 3– 1990 

Destek 1–1910 

Destek 2–1890 

Destek 3–1870 
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul  

Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com 
Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan 
elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına 
uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler 
burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya 
da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı 
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, 
yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı 
zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2022 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %35.08; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı 
%64.92’dir.  
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