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 Ne Oldu? 

 Fed Başkanı Powell, enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha 
devam edeceğini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye yetecek 
sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz 
yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın 
zamanı Aralık toplantısında gelebilir." dedi. 

 Fed’in Bej Kitap raporunda, ABD şirketlerinin ekonomik görünüm 
konusunda daha karamsar olduğu belirtildi. 

 Doğal gazda Aralık’ta geçerli olacak mesken, sanayi ve elektrik 
üretim amaçlı tarife sabit kaldı. 

 ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD firmalarının Çin'in jeopolitik 
risklerini değerlendirmesi uygun. 

 AB, Musk'ı Twitter'ın içerik denetleme kurallarına uymadığı 
takdirde yasakla karşı karşıya olacağı konusunda uyardı. 

 Rusya Merkez Bankası, yaptırımlara karşı Rus bankalarına 

sunduğu bazı destekleri sona erdirecek. 

Ne Olacak? 

 Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda İmalat PMI verisi açıklanacak. 
 ABD’de İşsizlik Başvuruları açıklanacak. 
 OPEC+ 5 Aralık’ta toplantı gerçekleştirecek. 

 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 GBP ** Nationwide Konut Fiyat End. (Yıllık)(Kas) %5.8 %7.2 

10:00 EUR ** Almanya Perakende Satışları (Aylık)(Eki) -%0.6 %0.9 

10:00 TRY * İmalat PMI (Kas)  46.40 

11:55 EUR *** Almanya İmalat Satın Alma Md. End.  (Kas) 46.7 45.1 

12:00 EUR ** İmalat Satın Alma Md. End. (Kas) 47.3 46.4 

12:30 GBP *** İmalat Satın Alma Md. End. (Kas) 46.2 46.2 

13:00 EUR ** İşsizlik Oranı (Eki) %6.6 %6.6 

16:30 USD *** İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv. 235K 240K 

17:30 USD ** FOMC Üyesi Bowman’ın Konuşması   

18:00 USD *** ISM İmalat Satın Alma Md. End. (Kas) 49.8 50.2 

19:45 EUR ** AMB’den Lane’in Konuşması   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0491 
EURUSD  

Piyasalar Euro bölgesinden gelen enflasyon verisini takip etti. 

Yapılan açıklamaya göre Euro bölgesinde Kasım’da yıllık enflasyon 

yüzde 10 seviyesine geriledi. Söz konusu veri Ekim’de yüzde 10.6 

seviyesindeydi. Böylelikle Euro bölgesinde enflasyonun son bir 

buçuk yılda ilk defa yavaşladı. Her ne kadar enflasyon yavaşlamış 

olsa da, halen Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinden 

oldukça uzakta. Banka yüksek enflasyonu kontrol altında tutmak 

için Temmuz’dan bu yana faiz artışlarına gitmiş ve toplamda 200 

baz puanlık artış gerçekleştirmişti. Şimdi enflasyon verisi 

sonrasında bankanın bir sonraki toplantı da neler yapabileceğine 

yönelik ipuçları aranıyor. Bankanın faiz artışı yapabileceği 

bekleniyor ama bu adımın büyüklüğü konusunda çeşitli 

beklentiler mevcut. Diğer yandan FED Başkanı Powell dün gece 

Washington Brookings Enstitüsü’nde bazı açıklamalarda bulundu. 

Powell; faiz artış hızının yavaşlatılmasının mantıklı olduğunu, faiz 

artışında yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceğini açıkladı. 

Açıklamalar ile küresel bazda volatilite arttı. Yeni günde 11:55’te 

Almanya’dan gelecek olan PMI; 13:00’da Euro bölgesinden 

gelecek olan işsizlik oranı verileri izlenecek. 18:00’da ise ABD 

kanadından gelecek olan ISM PMI verisi izlenecek. EURUSD 

paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü 

hareketlenmelerde 1.0491 – 1.0631 – 1.0781 seviyeleri direnç 

noktaları olarak; 1.0321 – 1.0224 – 1.0110 seviyeleri ise destek 

noktaları olarak takip 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 

Piyasalar yurtiçinden gelen büyüme verisini takip etti. 

TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye çeyreklik bazda yüzde 0.1 

daralma yaşarken, yıllık bazda ise yüzde 3.9 oranında 

büyüdü. Gelen veri ile birlikte ekonominin 9 çeyrek sonunda 

ilk kez daralma yaşadığı görüldü. Diğer yandan Suriye’ye 

yönelik olası operasyon konusu yakından izleniyor. Son 

olarak ABD Savunma Bakanı Austin ile Türkiye Milli 

Savunma Bakanı Hulisi Akar arasında bu konuda telefon 

görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmede Akar; tek hedefin 

teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine yada sivillere zarar 

verilmesinin asla söz konusu olmadığını kaydetti. Diğer 

yandan ABD kanadından gelen ekonomik veriler izlendi. 

ADP özel sektör istihdam verisi Kasım ayında 127 bin kişi 

arttı ve böylelikle son 2 yılın en düşük seviyesi kaydedildi. 

Bununla beraber ABD ekonomisinde ise üçüncü çeyrek 

büyüme rakamı yüzde 2.6 seviyesinden yüzde 2.9 seviyesine 

revize edildi. FED Başkanı Powell ise faiz artışlarında 

yavaşlama için Aralık ayını işaret etti. Yeni günde 10:00’da 

yurtiçinde imalat PMI; 18:00’da ise ABD ISM PMI verileri 

izlenecek. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek 

olursak 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– 1802 
Altın 

Piyasalar veri yoğun bir günü geride bıraktı. İlk olarak ABD 

kanadından gelen ekonomik veriler izlendi. ADP Araştırma 

Enstitüsü’nün açıklamasına göre ABD’de Kasım’da özel sektör 

istihdamı 127 bin kişi arttı. Bu rakam ise son iki yılın en düşük 

artışı olarak kayıtlara geçti. Veri ardından Cuma günü açıklanacak 

olan tarım dışı istihdam verisi beklenmeye başlandı. Cuma günü 

tarım dışı istihdamın 200 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 

3.7 seviyesinde kalması bekleniyor. Bununla beraber ABD 

ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamı yüzde 2.6 

seviyesinden yüzde 2.9 seviyesine revize edildi. Ardından 

piyasalar FED Başkanı Powell’ın yaptığı konuşmaya çevrildi. 

Washington Brookings Enstitüsü’nde konuşan Powell; faiz artış 

hızının yumuşatılmasının mantıklı olduğunu ve faiz artışında 

yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceğini belirtti. Powell’ın 

açıklamaları ile birlikte altında toparlanma hareketleri gerçekleşti. 

Yeni günde ise 18:00’da ABD’de açıklanacak olan ISM PMI verisi 

izlenecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 

1802 – 1832 - 1856 seviyeleri direnç noktaları olarak takip 

edilebilir. Gevşemelerde ise 1760 – 1740 - 1721 seviyeleri destek 

noktaları olarak test edilebilir. 

Direnç 2– 1832 

Direnç 3– 1856 

Destek 1–1760 

Destek 2–1740 

Destek 3–1721 
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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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