
                                             

                                         GÜNLÜK FOREX BÜLTEN                                  27.07.2022 

 
 

 

 Ne Oldu? 

 Şirketlerin KKM’den elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer 
kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre uzatıldı. 

 IMF, küresel ekonomi için büyüme tahminlerini düşürürken, 
Türkiye’nin 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini yükseltti. Daha 
önce sırasıyla Türkiye büyüme beklentisini %2,7 ve %3,0 olarak 
açıklayan IMF, dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü 
güncelleme raporunda, Türkiye için 2022 büyüme tahminini 
%4,0'e, 2023 büyüme tahminini ise %3,5'a çıkardı. 

 ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna 
arasında önemli bir arabulucu olduğunu belirterek, Rusya – 
Ukrayna savaşını durdurmak için Ukrayna ile koordinasyon içinde 
gösterilen tüm çabaları desteklediğini söyledi. 

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobil TOGG Mart’ta 
yollarda görülecek. 

 Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün en çok 
İspanya'da yayıldığını, 3.125 vaka görüldüğünü bildirdi. 

 ABD Hazine Bakanı Yellen, Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesi 

için çabalarını devam ettiriyor. 
 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı 

Miçotakis ile Atina'da bir araya geldi. Selman, Yunanistan ve 
Suudi Arabistan'ın yenilenebilir enerji konusunda bir anlaşma 
imzalayacaklarını açıkladı. 

 Wall Street Journal'ın haberine göre Credit Suisse Group AG, İcra 
Kurulu Başkanı Thomas Gottstein'ın ayrılışını duyurmayı 
planlıyor. 

 S&P, İtalya'nın kredi notu görünümünü pozitiften durağana 

çevirdi. 
 ABD yönetimi, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye 

yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon 
varil petrol satacağını duyurdu. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

15:30 USD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)(Haz) %0.2 %0.7 

15:30 USD ** Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)(Haz) -%0.5 %0.8 

15:30 USD ** Mal Ticaret Dengesi (Haz)  -104.04B 

17:00 USD *** Askıdaki Konut Satışları (Aylık)(Haz) -%1.5 %0.7 

17:30 USD *** Ham Petrol Stokları 
-

1.037M -0.446M 

21:00 USD *** FOMC Açıklaması   

21:00 USD *** Federal Fon Hedef Oranı  %2.5 %1.75 

21:30 USD *** FOMC Basın Toplantısı   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0205 
EURUSD  

Haftanın ikinci işlem gününde 1,02 seviyesinden açılan 

EUR/USD paritesi gün içerisinde gelen haber akışlarıyla 

birlikte kademeli düşüş gösterdi ve günü yüzde 0,90’nın 

üzerinde değer kaybı ile 1,01 seviyesinden tamamladı. 

Uluslararası para fonu (IMF) açıklamalarda bulundu ve 2022 

ve 2023 yılı için küresel büyüme tahminlerini düşürerek, 

dünya ekonomisinin yakında tam bir resesyonun eşiğinde 

olabileceği vurgusu yapıldı. Kuruluş, yıl sonu büyüme 

tahminini yüzde 3,6’dan yüzde 3,2’ye düşürdü.  IMF, küresel 

yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,3’e yükseltti. Önceki 

seviye yüzde 6,9 oranındaydı. IMF, Euro bölgesi için yıl sonu 

büyüme beklentisini yüzde 2,8’ten 2,6’ya indirdi.  Ayrıca IMF 

Başekonomisti Gourinchas; parasal sıkılaşmanın tarihte hiç 

bu kadar art arda gelmediğini belirterek, enflasyonun birçok 

ülkede tabana yayıldığını ve sıkı para politikalarının bazı 

ülkelerde borç krizine yol açabileceğini belirtti. Ek olarak S&P, 

İtalya’nın kredi notu görünümünü pozitiften durağana 

çevirdi. Bugün gözler FED’in faiz kararında olacak. Karar TSİ 

21:00’da açıklanacak. Beklenti 75 baz puan artış fakat 

beklenilenin üzerinde bir faiz dolarda değer kazanımları 

yaşatabilir. 21:30’da ise FED Başkanı basın toplantısı 

düzenleyecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek 

olursak 1.0205 – 1.0339 – 1.0460 seviyeleri direnç noktaları 

olarak; 1.0071 – 0.9950 – 0.9817 seviyeleri ise destek 

noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.0339 

Direnç 3– 1.0460 

Destek 1– 1.0071 

Destek 2– 0.9950 

Destek 3– 0.9817 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–17.90 
USDTRY 

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 17.76 seviyelerinde 

başlangıç yapan USDTRY paritesi, hafta içerisinde kademeli 

yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmiş ve bu 

hareketlenmeler ile parite yılın en yüksek seviyeleri olan 

17.87 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi. Haftanın 

üçüncü işlem gününe başlarken piyasalarda gözler 

tamamen ABD kanadına çevrildi. Dün başlayan FED para 

politikası kurulu toplantısı bugün sona erecek ve banka 

21:00’da faiz oranı kararını açıklayacak. Piyasalardaki 

beklentiler 75 baz puanlık faiz artış yönünde ağırlık 

kazanmış durumda. Beklenti üzerinde yapılabilecek bir artış 

kararı küresel bazda sert hareketlenmeler yaşanmasına 

neden olabilir. Karar ardından 21:30’da FED Başkanı Powell 

basın açıklaması düzenleyecek. Yeni günde USDTRY 

paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 17.90 – 18.10 – 

18.25 seviyeleri direnç noktaları olarak; 17.75 – 17.60 – 

17.38 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2–18.10 

Direnç 3–18.25 

Destek 1–17.75 

Destek 2–17.60 

Destek 3-17.38 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1735 
Altın 

Dün 1719 seviyesinden açılan ons altın, gün boyu izlediği 

dalgalı seyirle 1728 seviyelerini test etse de günü bir miktar 

değer kaybı ile 1717 seviyelerinden tamamladı. Uluslararası 

Para Fonu (IMF) açıklamalarda bulundu ve kısaca küresel 

ekonomide yüksek enflasyonun arttığını belirten kuruluş, yıl 

sonu büyüme tahminlerini düşürerek, resesyon beklentisinin 

arttığını belirtti. Aynı zamanda ABD ekonomisi için yıl sonu 

büyüme beklentisini 3,7’den 2,3’e indirdi. Ek olarak IMF 

Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, ‘’Dünya Ekonomik 

Görünüm Raporu’’ hakkında yaptığı değerlendirmede, 

küresel ekonomik görünümün aşağı yönlü olduğunu ve küçük 

şokların ABD’de durgunluğa neden olabileceğini belirtti. Altın 

yatırımcılarında gözler bugün açıklanacak olan FED faiz 

kararında olacak. Beklentiler 75 baz puanlık faiz artışı 

olabileceği yönünde. Fed’in faiz artışlarıyla tepe noktalarında 

rekor üstüne rekor kıran dolar, altının cazibesini kırmış ve ons 

altında aşağı yönlü baskı kurmaya devam etmişti fakat doların 

tepe noktalarından gerilemesi altında ilginin arttığını 1700 

dolar bandının üstünde kalmasının nedeni olduğu 

söylenebilir. Beklenilenin üzerinde bir faiz artışı piyasalarda 

sert hareketlere neden olacaktır. FED faiz kararı 21:00’da 

basın açıklaması ise 21:30’da gerçekleşecek. XAUUSD 

grafiğini teknik olarak incelediğimizde 1735 – 1752 - 1770 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1707 – 1692 - 1680 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1752 

Direnç 3– 1770 

Destek 1–1707 

Destek 2–1692 

Destek 3–1680 
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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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