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 Ne Oldu? 

 Chicago Fed Başkanı Evans, Fed’in enflasyonun düşmemesi 
halinde Eylül toplantısında politika faizini 50 baz puan 
artırabileceğini, hatta 75 baz puanlık bir artışın da söz konusu 
olduğunu söyledi. 

 G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilciliği, Rusya’nın 
yüksek enerji fiyatlarından büyük gelir elde etmesinin önüne 
geçmek için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini bildirdi. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
ve yüklenici Titan 2 – IC İçtaş konsorsiyumu arasındaki ihtilafın 
çözümü için gerekli girişimlerde bulunulduğunu duyurdu. 

 ABD yönetimi, Kremlin'e yakın isimler ile Rus çelik üreticisi 
Magnitogorsk Iron and Steel Works şirketini yaptırım listesine 
ekledi. 

 ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. 
 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova, uluslararası hukuka 

göre Sırbistan'ın bir parçasıdır. 
 ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan 

edildi. 
 Çin, Tayvan’dan turunçgiller ve bazı balık türlerinin ithalatını 

durdurdu. 
 Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı 

Karadeniz girişine ulaştı. 
 İngiltere'de hükümetten Covid kredisi alan 16.000’den fazla şirket, 

borcunu ödemeden iflas bildirdi. 

*Ne Olacak?* 

 OPEC+ Toplantısı bugün gerçekleşecek. 
 Yurt dışı piyasalarda PMI verileri açıklanacak. 
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 5 

Ağustos’ta Soçi’de görüşecek. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 TRY ** TÜFE (Yıllık)(Tem) %80.50 %78.62 

10:00 TRY ** TÜFE (Aylık)(Tem) %2.90 %4.95 

10:00 TRY * ÜFE (Yıllık)(Tem)  %138.31 

10:55 EUR ** Almanya Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI) 49.2 49.2 

11:00 EUR ** Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI) 50.6 50.6 

11:30 GBP *** Bileşik PMI (Tem) 52.8 52.8 

11:30 GBP *** Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI)(Tem) 53.3 53.3 

12:00 EUR ** Perakende Satışlar (Aylık)(Haz) %0.1 %0.2 

17:00 USD ** Fabrika Siparişleri (Aylık)(Haz) %1.1 %1.6 

17:00 USD *** ISM İmalat Dışı Satın Alma Md. End. PMI 53.5 55.3 

17:30 USD *** Ham Petrol Stokları -0.629M -4.523M 
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0295 
EURUSD  

Haftanın ikinci işlem gününde 1,02 seviyelerinden açılan 

EUR/USD paritesi, gün boyu sergilediği kademeli değer 

kayıplarıyla günü 1,01 seviyelerinden tamamladı. Dün 

piyasalar sakin bir gün geçirmişti. Fakat Çin ve ABD arasında 

Tayvan kaynaklı gerginlik piyasaları oldukça etkiledi. Bu 

gerginliğin devam etmesi ve olası bir savaş durumu 

piyasalarda oldukça sert volatiliteye neden olabilir. Avrupa 

Bölgesinde rekor derecede yükselen enflasyon ve Rusya’nın 

gaz akışını keseceği endişesi 19 üyeli Euro Bölgesi 

ekonomisini tehdit ediyor ve bu durum EUR/USD paritesini 

baskılamaya devam ediyor. Ek olarak İspanya’da hükümet 

Rusya gazına bağımlılığı azaltmak adına gaz tüketimini yüzde 

7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı. Ek olarak 

Goldman Sachs stratejistleri, Avrupa’da resesyonun tam 

olarak fiyatlanmadığını vurguladı. Yeni güne 1,01 

seviyesinden başlayan EUR/USD paritesinde piyasalar euro 

bölgesinden TSİ 11:00’de Hizmet Satın Alma Müdürleri 

Endeksi (PMI) ve ardından TSİ 12:00’de Perakende Satışlar 

verilerini takip edecek. 17:00’da ise ABD’den gelecek olan 

ISM PMI verisi izlenecek. EURUSD paritesini teknik olarak 

inceleyecek olursak 1.0295 – 1.0462 – 1.0602 seviyeleri 

direnç noktaları olarak; 1.0126 – 1.0031 – 0.9950 seviyeleri 

ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.0462 

Direnç 3– 1.0602 

Destek 1– 1.0126 

Destek 2– 1.0031 

Destek 3– 0.9950 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.00 
USDTRY 

Haftaya 17.90 seviyelerinden başlayan USDTRY paritesi 

haftanın üçüncü işlem gününde, haftaya başlangıç 

seviyesinin bir miktar üzerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. 

Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar yurtiçinden gelen 

enflasyon verisini takip etti. TÜİK’in açıklamasına göre 

Temmuz ayına ilişkin tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla yüzde 79.60 artış gerçekleştirdi. Böylelikle 

gelen veri ile birlikte enflasyon yıllık bazda son 24 yılın en 

yüksek seviyelerinde gerçekleşmiş oldu. Aylık bazda artış ise 

yine Temmuz’da yüzde 2.37 olarak gerçekleşti. ÜFE 

oranlarına baktığımızda ise Temmuz’da bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla yüzde 144.61 artış yaşandı. Aylık bazda 

artış ise yüzde 5.17 oldu. Günün ilerleyen saatlerinde 

piyasalar TSİ 17:00’da ABD kanadından gelecek olan ISM 

PMI verisini takip edecek. Veri ile birlikte dolar endeksinde 

volatilite artacaktır. USDTRY paritesini teknik olarak 

inceleyecek olursak 18.00 – 18.15 – 18.25 seviyeleri direnç 

noktaları olarak; 17.75 – 17.60 – 17.38 seviyeleri ise destek 

noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2–18.15 

Direnç 3–18.25 

Destek 1–17.75 

Destek 2–17.60 

Destek 3-17.38 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1775 
Altın 

Dün 1772 seviyesinden açılan ons altın gün boyu sergilediği 

dalgalı seyirde 1778 seviyesini test etse de günü bir miktar 

değer kaybı ile 1761 seviyesinden tamamladı. St. Louis Fed 

Başkanı James Bullard, Salı günü verdiği demeçte, merkez 

bankasının enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını 

yükseltmeye devam etmesini gerektiğini savunarak, 

ekonominin durgunluktan kaçınabileceğini düşündüğünü 

söyledi. Ek olarak Bank of Amerika ABD’de ekonomik 

yavaşlamanın beklenenden daha şiddetli olacağını öngörerek 

10 yıllık tahvil getirilerinde önümüzdeki 6-12 aylık süre zarfı 

içerisinde yüzde 2 seviyesinin görülebileceğini tahmin etti. Ek 

olarak Goldman Sachs stratejistleri kanadından gelen 

söylemler ise, şu an da Fed’in zayıf ekonomide faiz 

indirmeyeceklerini vurgulayarak, piyasaların şahin bir atağa 

karşı hassas olduğunu belirtti. Son olarak Çin ve ABD arasında 

Tayvan kaynaklı gerginlik piyasaları oldukça etkiledi fakat 

olası bir savaş durumu yüksek volatilitelere sebep verebilir ve 

bu durum değerli metalde güvenli liman aracı oluşturabilir. 

Yeni günde 1760 seviyesinden başlayan ons altında piyasalar, 

TSİ 17:00’da ABD kanadından gelecek olan ISM PMI verisini 

takip edecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek 

olursak 1775 – 1790 - 1811 seviyeleri direnç noktaları olarak; 

1755 – 1745 - 1732 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip 

edilebilir. 

Direnç 2– 1790 

Direnç 3– 1811 

Destek 1–1755 

Destek 2–1745 

Destek 3–1732 
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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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