
Pariteler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

USD/TRY 18,6330 0,00 0,00 39,02

EUR/TRY 19,5051 -0,04 -0,61 29,12

EUR/USD 1,0469 -0,01 -0,69 -7,97

GBP/USD 1,2136 -0,02 -1,19 -10,32

USD/JPY 18,6330 0,19 2,19 19,24

USD/CHF 0,9419 0,03 0,43 3,37

USD/CAD 1,3641 -0,09 1,31 7,88

AUD/USD 0,6700 0,15 -1,54 -7,79

NZD/USD 0,6331 0,16 -1,21 -7,46

USD/PLN 4,4825 0,09 0,93 11,11

USD/ZAR 17,3271 -0,10 -0,94 8,62

USD/NOK 10,0124 -0,18 2,38 13,6

USD/HKD 7,7850 0,15 -0,01 -0,15

Emtialar Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Ons Altın 1.773,33 0,1 -1,35 -3,08

Gram Altın 1.062,34 0,1 -1,40 35,97

Gümüş 22,31 0,5 -3,58 -4,18

Brent Petrol 79,68 0,07 -7,26 2,46

WTI 74,53 0,1 -7,21 -1,32

Endeksler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Dow Jones 33.596 -1,03 -2,42 -7,55

S&P500 3.941 -1,44 -3,20 -17,31

Nasdaq 11.550 -2,01 -3,71 -29,23

DAX 14.343 -0,72 -1,28 -9,71

DXY 105,58 0 1,03 -

Tahviller Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Türkiye 2Y 9,44 3,18 0,32 -60,86

Türkiye 10Y 9,07 -32,13 -30,68 -61,84

ABD 2Y 4,38 0,21 2,41 499,32

ABD 10Y 3,55 0,42 1,57 134,35
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Ne Oldu? 

• TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Türkiye'ye kaynağı belirsiz döviz girişi

olmaz. Turizmin yoğun yaşandığı bir ülkeyiz. Net hata noksanın

birçok nedeni var ama bu söylendiği şekli ile alakası yok.

• Kavcıoğlu: Kur korumalı mevduat uygulamasının Merkez

Bankasına bir yükü yok.

• Kavcıoğlu: Yatırıma ve üretime gitmeyen kredilerde bir durgunluk

var ancak selektif kredilerde müthiş bir artış var. İstediğimiz de

bu.

• Kavcıoğlu: Döviz kuru spekülasyonlarıyla oluşan bu çarpık yapıyı

liralaşma stratejisiyle sona erdiriyoruz.

• ABD'de Türkiye'ye F – 16 satışını koşullara bağlayan maddeler,

savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.

• Fitch, Türkiye'nin gelecek yıl %2,9 büyümesini bekliyor.

• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine

olası kara harekatı ile ilgili taraflara gerilimi azaltmaları çağrısını

yineledi.

• Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yapmayı planladığı yardımı veto

etti. Onaylanması için oy birliği gereken kararı Macaristan’ın veto

etmesinin ardından AB Macaristan’a fon gönderme sürecini

erteledi.

• Dünya Ticaret Örgütü, ülkelerin özellikle gıda, yem ve gübre

olmak üzere birçok ürüne artan bir hızla ticaret kısıtlamaları

getirdiğini söyledi.

• Vedomosti gazetesinin haberine göre, Rusya, Batılı güçlerin

dayattığı tavan fiyata karşı bazı ülkelere petrol satışını

yasaklamak ve ham petrolünü satacağı maksimum indirimleri

belirlemek de dahil olmak üzere üç seçeneği değerlendiriyor.

• Çin'in ihracatı Kasım ayında da düştü.

Ne Olacak?

• Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı bugün yapılacak.

• Euro Bölgesi’nde büyüme verisi açıklanacak.

Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki

13:00 Euro Bölgesi  ☆ ☆ ☆ 3Ç22 GSYH - Çeyreklik 0,20% 0,20%

13:00 Euro Bölgesi  ☆ ☆ ☆ 3Ç22 GSYH - Yıllık 2,10% 2,10%

17:30 Türkiye  ☆ ☆ ☆ Kasım Ayı Hazine Nakit Dengesi - -72,18 Milyar

18:30 ABD  ☆ ☆ ☆ Ham Petrol Stokları -3,88 Milyon -12,58 Milyon

Ekonomik Takvim
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XAU/USD

BRENT
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EUR/USD

EUR/USD paritesi yatay pozitif görünüm sergiliyor. 60 periyotluk hareketli
ortalama üzerindeki fiyatlamalar paritede yükselişi destekliyor. Dün ECB
yetkililerinden Lane, enflasyonda henüz zirve seviyelerin görülmediğini ifade
ederken Herodotou, Euro Bölgesi'nin ekonomisinde kötüleşme görmediğini
belirterek güvercin söylemlerde bulundu. Bugün saat 13:00'da Euro Bölgesi'nde
büyüme verisi takip edilecek. Buna göre Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrekte yıllık
%2,1 ve çeyreklik %0,2 büyümesi öngörülüyor. ABD tarafında ise bugün veri
gündemi sakin.

Destekler: 1.0439 - 1.0384 - 1.0335

Dirençler: 1.0472 - 1.0515 - 1.0550

USD/TRY

Dolar/TL'de durgun seyir devam ediyor. Dün TİSK Olağan Genel Kurulunda
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyona ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyondaki iyileşmenin hızlanacağını ve
ülke enflasyonunun Şubat ayından itibaren ılımlı hale geleceğini ifade etti. Öte
yandan asgari ücret tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Bugün Asgari Ücret
Tespit Komisyonu toplantısı takip edilebilir. Dün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ise
liralaşma politikasının devam edeceğini ifade etti. ABD kanadında ise veri
gündemi sakin, Dolar Endeksi 105'li seviyelerdeki yerini koruyor. Dolar/TL
paritesinde yatay seyrin devamı beklenebilir.

Destekler: 18.61 - 18.58 - 18.51

Dirençler: 18.66 - 18.70 - 18.74

XAU/USD

Fed'in 50 baz puan beklentisinin de üzerinde faiz artırıma yapacağına dair ilişkin
endişeler riskli varlıkların baskılanmasına sebep oluyor. Dün resesyon
endişeleriyle gerileyen ons altın 60 periyotluk hareketli ortalamadan destek
bularak toparlanma gösteriyor. ABD tahvillerinde ise kısmi gerileme mevcut, bu
durum da ons altın fiyatlarını destekleyen başka bir unsur olarak karşımıza
çıkıyor. Ons altın fiyatlamalarını etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Haftaya gerçekleştirilecek Fed toplantısına kadar ons altında yatay fiyatlamalar
izlenebilir.

Destekler: 1765- 1749 - 1732

Dirençler: 1784 - 1792 - 1803

BRENT

Brent petrolde hafta boyunca sert geri çekilmeler izleniyor. Küresel risk iştahının
düşmesi Dolara olan talebi yükseltirken Dolar Endeksi 105’li seviyelerdw
bulunuyor. Doların değer kazanması petrolü diğer para birimlerini kullanan
ülkeler için pahalı hale getiriyor ve petrolde talep düşüşüne sebep oluyor. Bu
akşam açıklanacak ABD ham petrol stokları petrole olan talebe ilişkin ipucu
sağlayabilir. Geçen hafta 12,5 milyon varil azalan stokların bu hafta 2,8 milyon
varil düşüş göstermesi öngörülüyor.

Destekler: 79.37 - 78.15 - 76.49

Dirençler: 80.94 - 82.33 - 84.08

http://www.infoyatirim.com/
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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: 444 46 36, Web: www.infoyatirim.com 

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcu t piyasa koşulları ve 
güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilen dirme 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.

KÜRESEL ENDEKSLER

Haftaya düşük risk iştahı ile başlayan küresel endekslerde gerileme sürüyor. Son işlem gününde Dow Jones %1, S&P500 %1,4 ve Nasdaq

%2 değer kaybetti. Bugün ise ABD vadelileri toparlanma göstererek hafif alıcılı. Asya piyasaları ise günü karışık tamamlamaya hazırlanıyor.

Son Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3

DOW30 33.596 33.714 33.985 34.256 34.624 33.373 33.123 32.796

S&P500 3.941 3.950 3.988 4.031 4.071 3.910 3.861 3.817

NAS100 11.550 11.554 11.739 11.904 12.081 11.398 11.249 11.073

DAX 14.343 14.274 14.415 14.563 14.671 14.120 13.954 13.835

Destek Direnç Seviyeleri
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