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 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Biraraya Gelecek 

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya 

Lideri Putin telefon ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan 

açıklamada bu görüşmede; Suriye’deki durumun yanısıra Ukrayna-

Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar 

oluşturulması konularının ele alındığı belirtilmişti. Kremlin Sözcüsü 

Peskov; Putin’in önümüzdeki hafta İran’ı ziyaret edeceğini ve bu 

toplantıda Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrı bir görüşme 

gerçekleştireceğini dile getirdi. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

09:00 GBP *** GSYİH (Aylık) %0.1 -%0.3 

09:00 GBP *** GSYİH (Yıllık) %2.7 %8.7 

09:00 GBP *** GSYİH (Çeyreklik) %0.0 %0.8 

09:00 GBP *** İmalat Üretimi (Aylık)(May) %0.1 -%1.0 

09:00 EUR ** Almanya TÜFE (Yıllık)(Haz) %0.1 %0.9 

10:00 TRY ** İşsizlik Oranı (Aylık)(May)  %11.3 

12:00 EUR ** Sanayi Üretimi (Aylık)(May) %0.3 %0.4 

15:30 USD *** TÜFE (Yıllık)(Haz) %8.8 %8.6 

17:30 USD *** Ham Petrol Stokları -0,154M 8,235M 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 



                                             

                                         GÜNLÜK FOREX BÜLTEN                                  13.07.2022 

 

PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0072 
EURUSD  

Küresel bazda merkez bankalarının sıkılaşma adımları atması 

ve bu adımlarının devam edebileceği beklentileri piyasalarda 

hakim. Ek olarak küresel enflasyon ülkelerin sorunları 

arasında ilk sıralarda yer alıyor. Böyle bir ortamda resesyon 

endişeleri artarken, bu endişeler dolarda güvenli liman 

özelliğinin ön plana çıkmasına neden oldu. Bu özellik ile 

birlikte dolar endeksi güçlü duruşunu sürdürüyor ve son 20 

yılın zirvelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Böylelikle 

EURUSD paritesinde de aşağı yönlü hareketlenmeler 

yaşanıyor. Bu hareketlenmeler ile birlikte EURUSD paritesi 

uzun süre sonra başabaş noktasına geldi ve 1.00 

seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Cuma 

günü de ABD kanadından gelen tarım dışı istihdam verisi 

izlenmiş ve veri sonrasında FED’in 75 baz puanlık faiz artış 

beklentisi artmıştı. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası 

kanadında ise nasıl adım atılacağı henüz belirsiz. Temmuz 

toplantısında faiz artış beklentisi kesin gözüyle bakılıyor fakat 

adımın hangi büyüklükte olacağı belirsiz. Piyasalar Avrupa 

Merkez Bankası’nın FED’in gölgesinde kaldığını belirtiyor. Bu 

da Euroyu zaman zaman baskılayabiliyor. Yeni günde 

15:30’da ABD kanadından gelecek olan TÜFE verisi küresel 

bazda volatiliteyi artıracaktır. EURUSD paritesini teknik olarak 

inceleyecek olursak 1.00724 – 1.01925 – 1.03391 seviyeleri 

direnç noktaları olarak; 0.99263 – 0.97623 – 0.96015 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.0192 

Direnç 3– 1.0339 

Destek 1– 0.9926 

Destek 2– 0.9762 

Destek 3– 0.9601 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–17.40 
USDTRY 

Küresel bazda dolar endeksinin güçlü duruşu ve son 20 yılın 

zirvelerinde fiyatlamalar gerçekleştirmesi gelişmekte olan 

ülke para birimleri üzerinde baskılar oluşmasına neden 

oluyor. Bununla beraber Çin kanadında salgına yönelik 

gelişmeler küresel risk iştahını azaltıyor. Böyle bir ortamda 

dolar güç kazanırken, USDTRY paritesi de bundan 

etkileniyor. Bu etkiler ile birlikte kademeli yukarı yönlü 

hareketlenmeler yaşanabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda 

BDDK’nın attığı adımlar ile paritede sert aşağı yönlü 

hareketlenmeler yaşanmış fakat bu hareketlenmeler uzun 

vadeye yayılamamıştı. Piyasalar haftanın üçüncü işlem 

gününe başlarken 10:00’da yurtiçinden gelecek olan İşsizlik 

Oranı verisini takip edecek. Ardından gözler ABD’ye 

dönecek. 15:30’da açıklanacak olan TÜFE verisi ile birlikte 

küresel bazda volatilite oldukça artacaktır. Enflasyonun 

beklentilerin üzerinde gelmesi ile FED’in agrasif sıkılaşma 

adımları atabilme ihtimalleri artabilir. USDTRY paritesini 

teknik olarak inceleyecek olursak 17.40 – 17.65 – 17.90 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 17.16 – 16.90 – 16.30 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2–17.65 

Direnç 3–17.90 

Destek 1–17.16 

Destek 2–16.90 

Destek 3-16.30 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1752 
Altın 

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1742 seviyelerinde 

başlangıç yapan altın, hafta içerisinde kademeli aşağı yönlü 

hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu hareketlenmeler ile 

birlikte altın haftanın üçüncü işlem gününe 1725 

seviyelerinde başlangıç yaptı. FED’in attığı sıkılaşma adımları 

ve bu adımların devam edeceği beklentileri altın üzerinde 

baskılar oluşmasına neden oluyor. Ek olarak dolar endeksinin 

güçlü duruşu ve bu güçlü duruş ile birlikte son 20 yılın 

zirvelerinde fiyatlamalar gerçekleştirmesi altını baskılayan 

başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Bugün de TSİ 15:30’da 

ABD kanadından gelecek olan TÜFE verisi piyasaların 

radarında olacak. Veri ile birlikte küresel bazda volatilite 

oldukça artacaktır. ABD’de enflasyonun beklentilerin 

üzerinde gelmesi, FED’in sıkılaşma yönünde daha büyük 

adımlar atabileceği beklentilerini artırabilir. Bu sebeple veri 

yakından izlenecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak 

inceleyecek olursak 1752 – 1770 - 1786 seviyeleri direnç 

noktaları olarak; 1715 – 1700 - 1675 seviyeleri ise destek 

noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1770 

Direnç 3– 1786 

Destek 1–1715 

Destek 2–1700 

Destek 3–1675 
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Petrol  ANALİZ 

 

Direnç 1–98.28 
Petrol  

Küresel bazda artan resesyon endişeleri, Çin kanadında 

salgınla ilgili tekrar gelen haber akışları, merkez bankalarının 

sıkılaşma adımları… Tüm bunlar petrol fiyatları üzerinde 

baskılar oluşmasına neden oluyor. Öyle ki bu baskılar ile 

petrolde aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Hafta 

başından bu yana yaşanan değer kaybı ise yüzde 8’leri aşmış 

durumda. Haftanın yeni gününde piyasalar 15:30’da ABD 

kanadından gelecek olan enflasyon verisini izleyecek. 

Bununla birlikte petrolü hareketlendirebilecek bir başka veri 

ise 17:30’da açıklanacak. ABD kanadında açıklanacak olan 

ham petrol stokları verisi petrol hareketliliği artıracaktır. 

Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 98.28 – 

105.04 – 114.06 seviyeleri direnç noktaları olarak takip 

edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 92.83 – 89.07 – 85.00 

seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. 

Direnç 2-105.04 

Direnç 3–
114.06 

Destek 1–92.83 

Destek 2–89.07 

Destek 3–85.00 
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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 2. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %22.69; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı 
%77.31’dir.  
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