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 Ne Oldu? 

 Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B ve not görünümünü negatif 
olarak korudu. 

 Fitch, TCMB'nin faiz oranını bu yıl sonunda %9,00'a çekmesini 

bekliyor. 
 Fitch, enflasyonun 2023'te ortalama %59 olmasını bekliyor. 
 Fitch: Büyümenin 2022'de %5,6'ya ulaşacağını, ancak daha sıkı 

finansman koşulları ve daha yavaş küresel büyümeyi yansıtarak 
2023 – 2024'te %2,9'a yavaşlayacağını tahmin ediyoruz. 

 TSK tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe – Kılıç Hava 
Harekatı başlatıldı. MSB son yaptığı açıklamada, "89 hedefi imha 
edildi" ifadelerini kullandı.  

 Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisinde bir hastanın 
şiddet gördüğü görüntülerin kamuoyuna yansıdığı özel 
hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. 

 Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris'in, 
Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği 
Zirvesi'nde kısa bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. 

 Atlanta Fed Başkanı Bostic, Aralık toplantısında bu kez daha ufak 
montanlı faiz artışına hazır olduğunu söyledi. 

 Boston Fed Başkanı Collins: Faiz artışlarına ilişkin görüşüm son 
verilerle değişmedi. 

 Almanya, Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi göndermeyi 

teklif etti. 
 TFF Başkanı Büyükekşi, kulüplerin maliyetlerini azaltmak için 50 

MW gücünde bir GES kuracaklarını açıkladı. 
 Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah 

düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi. 
 Çin'de 1 yıl vadeli ana faiz oranı %3,65 seviyesinde sabit tutuldu. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 EUR ** Almanya ÜFE (Aylık)(Eki) %0.9 %2.3 

11:00 TRY * Yabancı turist Girişi (Yıllık)(Eki)  %55.84 

11:00 EUR ** ECB Denetleme Kurulu Üyesi Bollo’nun Knşm.   

12:05 GBP ** MPC Üyesi Cunliffe’in Konuşması   

17:30 TRY * Merkezi Hükümet Borç Stoku (Eki)  3.675,0B 
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0364 
EURUSD  

Geçen hafta piyasalar Euro Bölgesi’nden gelen Tüketici Fiyat 

Endeksini takip etti ve yıllık bazda artan enflasyon verisi 

beklenilen oranın altında yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. Aylık 

olarak ise beklenilene paralel yüzde 0,6 olarak gerçekleşerek bir 

önceki aya göre azalış gösterdi. Genel olarak baktığımızda dört 

haftadır yükselişini sürdüren EUR/USD paritesi, geçen hafta 

başlangıç fiyatının bir miktar altında haftayı tamamlayarak 1,0319 

seviyesinden haftayı kapattı. AMB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas 

Knot; Frankfurt’ta yaptığı konuşmada ‘’yüksek enflasyonu 

düşürmeye odaklanmalı ve enflasyon beklentilerinin çıpalanma 

riskine karşı hamle yapmalıyız’ diye konuştu. Ayrıca faiz 

artışlarının devam etmesi gerektiğini fakat artış hızının 

yavaşlayabileceğini de belirtti. AMB Başkanı Legarde ise banka 

hedefinin 5 misli üzerinde seyreden enflasyonda düşüşü sağlamak 

için faizlerin ekonomik büyümeyi sınırlayacak seviyelere 

yükselmesini gerektiğini belirtti. Tarihinin en sıkı para politikasını 

gerçekleştiren AMB’nin, Aralık ayında da faizleri yüzde 1,5’ten 

2’ye yükseltmesi bekleniyor. Haftaya 1,03 seviyesinden başlayan 

EUR/USD paritesinde piyasalar sakin bir gün geçirecektir. EURUSD 

paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.03644 – 1.04912 – 

1.06317 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.01915 – 1.00879 – 

0.99785 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

 

Direnç 2– 1.0491 

Direnç 3– 1.0631 

Destek 1– 1.0191 

Destek 2– 1.0087 

Destek 3– 0.9978 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.65 
USDTRY 

Piyasalar hafta sonu Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı 

‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nı takip etti. Yapılan açıklamada; 

toplam 89 hedefin imha edildiği, arasında terör örgütünün 

sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin 

etkisiz hale getirildiği belirtildi. Diğer yandan geçtiğimiz 

haftanın son işlem gününde TCMB Kasım ayına ilişkin piyasa 

katılımcıları anketini yayımladı. Ankette; yıl sonu ve 12 ay 

sonrasına ilişkin kur beklentisinin gerilediği; 2022 yılına 

ilişkin büyüme beklentisinin ise aynı düzeyde kaldığı 

görüldü. Bunlarla birlikte son dönemde Türkiye’ye yönelik 

kara para aklama soruşturması tartışmalarına yönelik 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda 

bulundu. Nebati; ülkemize yönelik kara para soruşturması 

açılması yada ülkemizin FATF kara listesine alınmasının 

kesinlikle söz konusu olmadığını belirti. Yeni günde piyasalar 

TSİ 17:30’da Merkezi Hükümet Borç Stoku verisini takip 

edecek. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 

18.65 – 18.75 – 18.7-85 seviyeleri direnç noktaları olarak; 

18.45 – 18.32 – 18.15 seviyeleri ise destek noktaları olarak 

takip edilebilir. 

Direnç 2–18.75 

Direnç 3–18.85 

Destek 1–18.45 

Destek 2–18.32 

Destek 3-18.15 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1767 
Altın 

Son iki haftadır yükselişini sürdüren ons altın geçen hafta yaklaşık 

yüzde 1 değer kaybı yaşayarak 1766 seviyesinden başladığı 

haftaya, başlangıç fiyatının altında 1750 seviyesinden tamamladı. 

Geçen hafta piyasalar ABD Bölgesinden gelen Üretici Fiyat 

Endeksini takip etti ve veri aylık bazda beklentinin altında gelerek 

yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Önceki hafta da TÜFE’nin düşüş 

göstermesi ABD Bölgesi için sıkı para politika uygulamasının 

enflasyonu düşürücü etkisini gerçekleştiği gösteriyor diyebiliriz. 

Aynı zamanda gelen veriler ışığında Aralık ayı için 50 baz puan faiz 

artışı gerçekleşmesi ihtimalinin konuşulması ons altın üzerinde 

baskı unsurunu azalttı ve değerli metal bir miktar değer kazandı. 

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonda yavaşlama 

olduğunu gösteren son verilerin fikrini değiştirmediğini ve daha 

fazla faiz artışı olması gerektiğini belirtti. St. Louis Fed Başkanı 

James Bullard ise faizlerin en az yüzde 5 – 5,25’e yükseltilmesi 

gerektiğini belirtti ve bu oranları ‘’yeterince kısıtlayıcı’’ hedefi için 

‘’asgari seviye’’ olarak nitelendirdi. Yeni haftaya 1749 seviyesinde 

başlayan ons altında piyasalar ekonomik veri bakımından sakin bir 

gün geçirecektir. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek 

olursak 1767 – 1785 - 1800 seviyeleri direnç noktaları olarak; 

1735 – 1715 - 1700 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip 

edilebilir.  

 

Direnç 2– 1785 

Direnç 3– 1800 

Destek 1–1752 

Destek 2–1715 

Destek 3–1700 
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Küçük Su Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. 4/2, 34768 Kat:7 Ümraniye/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 3. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %31.92; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı 
%68.08’dir.  
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