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 Ne Oldu? 

 Türkiye ile Rusya arasında yapılan ekonomik anlaşmalar 
sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'nın 
saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak 
bütünlüğüne güçlü desteğini ifade ettiğini ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın Rusya'nın eylemini kabul edilemez olarak 
nitelendirdiğini hatırlatmak istiyoruz dedi. 

 Tayvan, Çin'e ait 39 savaş uçağı ve 13 geminin Ada çevresinde 
görüldüğünü bildirdi. 

 Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan 
telefonda görüştü. Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Karabağ 
ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ele alındı. 

 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 
TL’lik indirim bekleniyor. 

 Çin'de otomobil satışları Temmuz ayında elektrikli araç talebi 
etkisiyle %20 arttı. 

 ABD Hazine Bakanlığı, kripto para karıştırma hizmeti veren ve 
kuruluşundan bu yana 7 milyar doları aşkın kripto parayı aklamak 
için kullanılan Tornado Cash'i yaptırım listesine aldı. 

 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Viyana’da sona eren nükleer 
anlaşma müzakerelerine ilişkin, ‘Tüm taraflar, anlaşmanın nihai 
sonucuna ulaşmak için kararlılık ve ciddiyet göstermelidir’ 
açıklamasında bulundu. 

 Japonya Başbakanı Kishida'nın bu hafta Kabinede değişiklik 

yapması bekleniyor. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

15:30 USD ** Tarım Dışı Üretkenlik (Çeyreklik)(2. Çeyrek) -%4.7 -%7.3 

15:30 USD ** Birim Emek Maliyetleri (Çeyreklik)(2. Çeyrek) %9.5 %12.6 

19:00 USD *** EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0295 
EURUSD  

Haftanın ilk işlem gününde 1,0175 seviyesinden başlayan 

EUR/USD paritesi, gün boyu izlediği dalgalı seyirde günü 

başlangıç seviyesine yakın 1,0195 fiyatından tamamladı. Dün 

piyasalar ekonomik veri bakımından sakin bir gün geçirdi. 

Euro Bölgesi için enerji ve gıda krizi Euro para birimini 

baskılamaya devam ediyor ve aynı zamanda geçen hafta 

gelen rekor istihdam verisi sonrası ise ABD kanadında eylül 

ayı için agresif faiz artışının desteklenmesi, Euro para birimini 

baskılayan diğer sebep olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta 

gözler ise ABD kanadından gelecek TÜFE verisinde olacak. 

Veri yarın açıklanacak. Gelen verinin durumuna göre ABD 

Merkez Bankası’nın alacağı yol, AMB tarafından yakından 

izlenecektir. Olası bir yüksek enflasyon durumu piyasalarda 

oldukça volatiliteye sebep olabilir. ABD TÜFE için piyasaların 

beklentisi yıllık bazda 8,7 aylık bazda ise yüzde 0,2 artış olarak 

gözüküyor. Yeni günde 1,0189 seviyesinden açılan EUR/USD 

paritesinde piyasalar, Euro Bölgesi için ekonomik veri 

bakımından sakin bir gün geçirecektir. EURUSD paritesini 

teknik olarak inceleyecek olursak 1.02950 – 1.04621 – 

1.06026 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.01261 – 1.00319 

– 0.99504 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 

Yeni haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izleyen 

USDTRY paritesinde piyasalar hafta içerisinde yurtiçinden 

gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. İlk olarak yarın 

sabah 10:00’da TÜİK’in açıklayacağı işsizlik oranı verisi 

gündemde olacak. Perşembe günü ise Cari hesap verisi takip 

edilecek bir diğer veri olarak karşımıza çıkıyor. Cuma günü 

ise açıklanacak olan Perakende Satışlar verisi izlenecek. 

Veriler ile birlikte TL varlıklarında volatilite artacaktır. 

Haftanın ilk işlem gününde ekonomik veri bakımından 

oldukça cılız bir gün geçirildi. Yeni günde de piyasaları sert 

etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. 

19:00’da ise ABD kanadından gelecek olan EIA Kısa Vadeli 

Enerji Görünümü verisi izlenecek. Pariteyi teknik olarak 

inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 

sırasıyla 18.00 – 18.15 – 18.25 seviyeleri direnç noktaları 

olarak; 17.75 – 17.60 – 17.38 seviyeleri ise destek noktaları 

olarak test edilebilir. 

Direnç 2–18.15 

Direnç 3–18.25 

Destek 1–17.75 

Destek 2–17.60 

Destek 3-17.38 



                                             

                                         GÜNLÜK FOREX BÜLTEN                                  09.08.2022 

 

ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1795 
Altın 

Haftanın ilk işlem gününde 1773 seviyesinde başlayan değerli 

metal, gün boyu gösterdiği kademeli değer artışları ile günü 

0,90 üzerinde değer artışıyla 1789 seviyesinden tamamladı. 

Dün piyasalar ekonomik veri bakımından sakin bir gün geçirdi 

ve Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verisine 

odaklanıldı. Özellikle altın yatırımcıları açısından önemini 

koruyan ABD TÜFE verisi, değerli metalin yönünü belirleyecek 

en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Piyasaların 

beklentisi yıllık bazda 8,7 ve alık bazda yüzde 0,2 olarak ağırlık 

kazanmış durumda. Genel olarak baktığımızda önceki ay 

rekor kıran ABD enflasyon verisinde Ağustos ayı için daha 

düşük bir beklenti söz konusu. Veri ile birlikte küresel bazda 

volatilite oldukça artacaktır ve piyasalar Fed’in Eylül’de 

atacağı adımlar hakkında ipuçları arayacaktır. Yeni günde 

1788 seviyesinden açılan ons altında piyasalar, TSİ 15:30’da 

ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı Üretkenlik (2. Çeyrek) 

yakından takip edilecektir. 19:00’da ise yine ABD’de EIA Kısa 

Vadeli Enerji Görünümü verisi izlenecek. XAUUSD grafiğini 

teknik olarak inceleyecek olursak 1795 – 1812 - 1825 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1772 – 1755 - 1735 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1812 

Direnç 3– 1825 

Destek 1–1772 

Destek 2–1755 

Destek 3–1735 
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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.  

 

 

 

 

http://www.infoyatirim.com/

