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 Ne Oldu? 

 CI Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. 
 Moody's, Türkiye kredi notuyla ilgili bir değerlendirme 

yayımlamadı. Moody's’in Cuma günü değerlendirme yayımlaması 
bekleniyordu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizde tek haneliye indik mi? İndik. 
Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da 
inecek.” açıklamasında bulundu. 

 Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile 
görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki sürecin başladığını, 
bakanlarla bir sürecin devam edeceğini belirterek, "Bundan 
sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde 
Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz." dedi. 

 Hazine Bakanı Nebati: Gelen veriler şunu gösteriyor ki, 
enflasyonda en yüksek değerlerin görülmüş olduğunu, bundan 
sonra da aşağı yönlü enflasyon oranlarını ve sonuçlarını hep 
birlikte yaşamış olacağız. Bu bütçenin de bir özelliği bu olacak. 

 Nebati,  Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Qasabi ile görüştü. 
Görüşmede ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş 
birliği değerlendirildi. 

 ABD Başkanı Biden ve Yardımcısı Harris, Şükran Günü ertesi 
başlayan ve Efsane Cuma olarak bilinen indirimli alışveriş 
sezonuna, küçük esnafa destek mesajlarıyla katıldı. 

 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 
yeni füze saldırıları hazırladığını iddia etti. 

 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, son günlerde 
kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL 
olduğu beyanının gerçek dışı olduğunu duyurdu. 

 Çin, Mali'de yıllık 45.000 ton kapasiteli pamuklu dokuma fabrikası 
kurmayı ve ülkede 5.000 kişilik iş gücü yaratmayı planlıyor. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

14:25 EUR ** ECB’den McCaul’un Konuşması   

17:00 EUR *** AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması   

20:00 USD ** FOMC Üyesi Bullard’ın Konuşması   

20:00 USD ** FOMC Üyesi Williams’ın Konuşması   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0491 
EURUSD  

Yeni haftaya başlarken haftaya genel bir bakış açısı ile bakacak 

olursak Çarşamba günü Euro bölgesinden gelecek olan enflasyon 

verisi Euro varlıkları için oldukça önemli bir ekonomik veri olarak 

karşımıza çıkıyor. ABD kanadına baktığımızda ise haftanın son 

işlem gününde ülkeden gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi 

dolar kanadında küresel bazda volatilitenin oldukça artmasına 

neden olacaktır. Yeni günde ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Lagarde’ın yapacağı konuşma takip edilecek. Lagarde; TSİ 

17:00’da konuşacak. Bu konuşmada bankanın faiz patikası ile ilgili 

olası açıklamaları Euro varlıklarında hareketliliği artırabilir. Diğer 

yandan Avrupa Merkez Bankası üyesi ve aynı zamanda İrlanda MB 

Başkanı Makhlouf’un açıklamaları izlendi. Makhlouf; gelecek yıl 

daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulması halinde bankanın 

büyük olasılıkla daha küçük oranlı faiz artırımlarına yönelebileceği 

yönünde açıklamalarda bulundu. Haftanın ilk işlem gününde 

EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü 

hareketlenmelerde sırasıyla 1.0491 – 1.0631 – 1.0781 seviyeleri 

direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşeme hareketlerinde 

ise 1.0321 – 1.0224 – 1.0110 seviyeleri destek noktaları olarak 

test edilebilir. 

Direnç 2– 1.0631 

Direnç 3– 1.0781 

Destek 1– 1.0321 

Destek 2– 1.0224 

Destek 3– 1.0110 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.65 
USDTRY 

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para 

politikası kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve bu toplantı 

sonrasında banka beklentilere parale olarak politika 

faizinde 1.5 puan indirim yoluna gitti. Böylelikle politika faizi 

yüzde 9 seviyesine düşerken, karar metninde ise faiz indirim 

döngüsünün bitirilmesine karar verildi açıklaması yer aldı. 

Karar ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

açıklamalarda bulundu. Erdoğan; faizde tek haneye 

inildiğini, bundan sonra böyle devam edileceğini ve 

enflasyonunda ineceği açıklamalarında bulundu. Diğer 

yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklamalarda bulundu. 

Nebati; gelen verilerin enflasyonda en yüksek değerlerin 

görülmüş olduğunu, bundan sonra da aşağı yönlü enflasyon 

oranlarını ve sonuçlarını hep birlikte yaşanacağını belirtti. 

USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı 

yönlü hareketlenmelerde 18.65 – 18.75 – 18.85 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– 1775 
Altın 

Geçtiğimiz hafta FED tutanakları takip edilmiş ve tutanaklarda faiz 

artış hızının yavaşlatılmasına yönelik destek açıklamalarının 

olduğu görülmüştü. Bu da değerli metaller üzerinde baskıların 

azalmasına neden olurken, bir miktar toparlanma hareketleri 

yaşatmıştı. Yeni hafta ile birlikte piyasalar hafta içerisinde önemli 

ekonomik verileri takip edecek. Hafta ortasında Çarşamba günü 

ABD GSYİH verisi izlenecek. Ardından Cuma günü yine ABD 

kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi izlenecek 

ekonomik verilerin başında yer alacak. Veriler ile birlikte altında 

volatilite artacaktır. Haftanın ilk işlem gününde ise ekonomik veri 

bakımından cılız bir gün bizleri bekliyor. XAUUSD grafiğini teknik 

olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 

sırasıyla 1775 – 1802 - 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak; 

1730 – 1705 - 1680 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip 

edilebilir. 

Direnç 2– 1802 

Direnç 3– 1825 

Destek 1–1730 

Destek 2–1705 

Destek 3–1680 
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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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