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 Ne Oldu? 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 
görüştü. Görüşmede, Türkiye – Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl 
ihracı ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne dair gelişmeler başta 
olmak üzere bölgesel konular ele alındı. 

 2023 – 2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program aşağıdaki gibi 
açıklandı. 

 2023 – 2025 yılları için açıklanan Orta Vadeli Program ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bu 
dönemde ekonominin ortalama %5,3 büyümesini ve istihdamın 
toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngördüklerini kaydetti. 

 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 3 yerleşim biriminin Rus 
güçlerinden geri alındığını söyledi. 

 Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 12 geminin 
daha Ukrayna'da hareket ettiğini duyurdu. 

 Gazprom, Kuzey Akım boru hattının belirsiz bir süre kapalı 
kalacağını duyurdu. 

 Alman hükümeti enflasyona karşı 65 milyar euroluk üçüncü 
yardım paketini hazırladı. 

Ne Olacak? 

 Yurt içinde Ağustos ayı TÜFE verisi açıklanacakken, yurt dışı 
piyasalarda PMI verileri ön planda olacak. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın bugün gerçekleşmesi 
bekleniyor. 

 ABD’de piyasalar tatil nedeniyle bugün kapalı olacak. 
 OPEC+ bugün toplanacak. 

 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 TRY ** TÜFE (Yıllık)(Ağu) %81.22 %79.60 

10:00 TRY ** TÜFE (Aylık)(Ağu) %2.00 %2.37 

10:55 EUR ** Almanya Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI) 48.2 48.2 

11:00 EUR ** Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI) 50.2 50.2 

11:30 GBP *** Bileşik PMI (Ağu) 50.9 52.1 

11:30 GBP *** Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI) 52.5 52.5 

12:00 EUR ** Perakende Satışlar (Aylık)(Tem) %0.4 -%1.2 

13:00 USD ** OPEC Toplantısı   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 0.9932 
EURUSD  

Geçen hafta 0,99 seviyesinden haftaya başlayan EUR/USD 

paritesi, hafta boyu izlediği seyirde başlangıç fiyatının bir miktar 

altında 0,99 seviyesinden haftayı tamamlamış oldu ve böylelikle 

parite, 3 hafta üst üste değer kaybı yaşadı. Piyasalar Euro 

kanadından gelen enflasyon verilerini ve ABD kanadından gelen 

İşsizlik verilerini takip etti. Euro Bölgesi için beklenilenden yüksek 

gelen enflasyon verisi rekor tazeledi. TÜFE yıllık bazda yüzde 9,1 

olarak gerçekleşirken, ÜFE ise yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. Bu 

durum AMB’nin Eylül ayı için faiz artışında 75 baz puan beklenti 

tahminlerini güçlendirdi. Enflasyon yüksekliğinin yanı sıra enerji 

krizi yaşayan Avrupa Devletleri bu kış için tasarruf yoluna gitmeye 

hazırlanıyor. Daha önce kapatılan kömür ve nükleer santralleri 

faal hale alarak gaz depolarını doldurmak gibi çeşitli adımlar attı. 

ABD kanadında ise geçen hafta işsizlik verileri takip edildi ve 

işsizlik oranı yıllık bazda beklentinin üzerinde yüzde 3,7 olarak 

gerçekleşti. EUR/USD paritesi, rekor tazeleyen yüksek enflasyon, 

doların güçlenmesi, resesyon beklentileri ve bununla birlikte 

enerji krizinin ortaya çıkması paritede ciddi baskılara sebep 

oluyor. Bu haftaya genel olarak baktığımızda ekonomik takvim 

bakımından en önemli veri Perşembe günü açıklanacak olan AMB 

faiz kararı olacaktır. Yeni haftaya 0,99 seviyesinde başlangıç yapan 

EUR/USD paritesinde piyasalar, TSİ 11:00’de Euro Bölgesi için 

Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi, TSİ 12:00’de Perakende 

Satışlar yakından takip edilecektir. EURUSD paritesini teknik 

olarak incelediğimizde 0.99320 – 1.00023 – 1.00894 seviyeleri 

direnç noktaları olarak; 0.98750 – 0.98014 – 0.97027 seviyeleri ise 

destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.0002 

Direnç 3– 1.0089 

Destek 1– 0.9875 

Destek 2– 0.9801 

Destek 3– 0.9702 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.25 
USDTRY 

Geçtiğimiz hafta piyasalar yurtiçinden gelen ekonomik 

verileri takip etmişti. Buna göre Türkiye’nin dış ticaret açığı 

Ağustos’ta rekor kırmış ve yüzde 162 artış yaşayarak 11 

milyar doları aşmıştı. Diğer yandan TCMB yabancı para 

zorunlu karşılıklara komisyon kararı aldığını bildirmişti. 

Bunlarla birlikte TÜİK ikinci çeyreğe ilişkin milli gelir 

istatistiklerini yayımlamış ve rapora göre Türkiye ikinci 

çeyrekte yıllık bazda yüzde 7.6 oranında büyümüştü. Yeni 

haftanın ilk işlem gününe ise yurtiçinden gelen enflasyon 

verisi ile başlanıldı. Yine TÜİK’in açıklamasına göre Ağustos 

ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 80.21 artış gerçekleştirdi. Aylık bazda ise artış 

yüzde 1.46 oldu. ÜFE verisine baktığımızda ise yine Ağustos 

ayında aylık bazda artışın yüzde 2.4; yıllık bazda ise artışın 

yüzde 143.8 olduğu görülüyor. Haftanın ilk işlem gününde 

USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 18.25 – 

18.30 – 18.35 seviyeleri direnç noktaları olarak; 18.12 – 

18.00 – 17.90 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip 

edilebilir. 

Direnç 2–18.30 

Direnç 3–18.35 

Destek 1–18.12 

Destek 2–18.00 

Destek 3-17.90 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1720 
Altın 

Altın geçtiğimiz haftayı yaklaşık olarak yüzde 1,30 değer kaybı ile 

1712 seviyesinden tamamladı. Böylelikle 3 hafta üst üste değer 

kaybı yaşamış oldu. Geçen hafta piyasalar Euro kanadından gelen 

enflasyon verisini ve ABD kanadından gelen işsizlik verilerini takip 

etti. İşsizlik oranı yıllık bazda yüzde 3,7 beklenilenin üzerinde 

gerçekleşti. Ek olarak ABD ortalama saatlik kazanç yıllık yüzde 5,2 

arttı ve Tarım Dışı İstihdam verisi ise Ağustos ayında beklenilenin 

üzerinde 315 bin artış gösterdi. ABD’de son iki ayın Tarım Dışı 

İstihdamı 107 bin aşağı yönlü revize edildi. Euro kanadında ise 

rekor tazeleyen enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 9,1 olarak 

gerçekleşti. Dolar endeksi ve ABD tahvillerinin yükselmesi, Fed’in 

daha sıkı politikalara devam edeceği söylemleri ve yüksek 

enflasyon, değerli metalde ciddi baskılara yol açıyor. Dolar 

endeksi 3 haftadır yükselişine devam ediyor ve Ağustos başından 

Eylül başına kadar yaklaşık olarak yüzde 4,20’nin üzerinde değer 

kazandığı gözüküyor. Ons altın ise Ağustos başından Eylül ayının 

başına kadar ki süreçte yaklaşık olarak yüzde 3,50’nin üzerinde 

değer kaybı yaşamış olarak gözüküyor. Bu haftaya genel olarak 

baktığımızda ise ekonomik takvim bakımından önemli veri olarak 

Perşembe günü Euro kanadından gelecek olan faiz kararı piyasalar 

tarafından yakından izlenecek. Yeni haftaya 1712 dolar 

seviyesinden başlayan ons altında piyasalar, ABD işçi bayramı 

sebebi ile endeks ve emtialar da erken kapanış 

gerçekleşeceğinden sakin bir gün geçirebilir. XAUUSD grafiğinde 

1720 – 1740 - 1755 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1704 – 1695 

- 1680 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.  

Direnç 2– 1740 

Direnç 3– 1755 

Destek 1–1704 

Destek 2–1695 

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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