
Pariteler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

USD/TRY 18,8056 0,04 0,01 0,51

EUR/TRY 20,5183 0,01 0,51 2,45

EUR/USD 1,0910 -0,03 0,50 1,96

GBP/USD 1,2394 -0,03 -0,01 2,52

USD/JPY 18,8056 -0,18 -0,07 -1,22

USD/CHF 0,9177 -0,04 -0,28 -0,67

USD/CAD 1,3401 0,12 0,14 -1,02

AUD/USD 0,7118 0,18 2,12 4,55

NZD/USD 0,6489 0,09 0,27 2,18

USD/PLN 4,3211 0,01 -0,32 -1,35

USD/ZAR 17,1091 0,02 -0,05 0,59

USD/NOK 9,8981 -0,01 0,31 1,06

USD/HKD 7,8316 0,00 0,06 0,33

Emtialar Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Ons Altın 1.946,30 -0,02 0,99 6,73

Gram Altın 1.176,71 0,02 1,00 7,28

Gümüş 23,82 -0,29 -0,48 -0,44

Brent Petrol 86,11 -0,47 -1,81 2,12

WTI 80,36 -0,35 -1,70 -0,20

Endeksler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Dow Jones 33.744 0,03 1,10 1,8

S&P500 4.017 0,03 1,12 4,63

Nasdaq 11.815 -0,27 1,68 8,00

DAX 15.082 -0,08 0,32 8,32

DXY 101,63 -0,01 -0,35 -

Tahviller Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Türkiye 2Y 9,65 3 -0,32 -15,72

Türkiye 10Y 11,32 0,01 -1,25 8,28

ABD 2Y 4,13 0 -1,64 -6,67

ABD 10Y 3,44 -0,2 -1,32 -11,31
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Ne Oldu? 

• TCMB, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına

çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın %2'si kadar firmalara

destek verecek.

• MGK Bildirisi: (İsveç-Finlandiya) Terör örgütleriyle mücadele

mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut

adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi.

• BM, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,7, 2024'te ise %3,5

büyüyeceğini öngörüyor. BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol

açtığı gıda ve enerji krizi, pandeminin devam eden etkisi ve

kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik

büyümenin 2023'te %1,9'a gerileyeceğini öngördü.

• ECB Yönetim Konseyi Üyeleri Nagel ve Makhlouf'a göre ECB'nin

Mart'tan sonra da faiz artırımına devam etmesi sürpriz

olmayacak.

• ABD, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı ve 8 M88 tank kurtarma

aracı verecek.

• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna için son derece

sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var. ABD Dışişleri,

tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması

koşuluyla verilecek dedi.

• Kanada Merkez Bankası Başkanı Macklem, faiz oranlarını

düşürmeyi düşünmediğini söyledi.

• Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Rus silahlarının Ukrayna'ya

verilmesini reddetti.

Ne Olacak?

• Yılın ilk Enflasyon Raporu Toplantısı bugün yapılacak.

• ABD’de öncü büyüme verisi açıklanacak.

• ABD Kongre Bütçe Ofisi borç limiti ve bütçe tahminlerini 15
Şubat'ta yayınlayacak.

http://www.infoyatirim.com/
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XAU/USD

BRENT
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EUR/USD

EURUSD paritesi yükselen kanalının üzerinde dar bantta fiyatlanıyor. Dün
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Ifo İş İklimi Endeksi takip edildi.
Buna göre veri Ocak ayında 88,6'dan 90,2'ye yükseldi. Euro Bölgesi'nde
makroekonomik veriler güçlü geldikçe ECB şahin tonunu artırıyor. ECB yetkilileri
önümüzdeki süreçte 50 baz puanlık artışların masada olduğu sinyalini verirken
Euro da bu ifadelerden destek buluyor. ABD'de ise dün veri takvimi sakindi ve
dolar endeksi yatay seyretti. Bugün ise saat 16:30'da açıklanacak ABD öncü
büyüme verisi önem arz ediyor. Geçen çeyrek %3,2 büyüyen ABD ekonomisinin
dördüncü çeyrekte %2,6 büyümesi bekleniyor.

Destekler: 1.0902 - 1.0851 - 1.0805

Dirençler: 1.0956 - 1.1006 - 1.1076

USD/TRY

Dolar/TL yatay seyrini koruyor. Dün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve
tüketici güveni verileri takip edildi. Buna göre kapasite kullanım oranı Ocak'ta
%76,5'ten %75,3'e geriledi. Tüketici güveni ise 97,8'den 103,4'e yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dün enflasyonda düşüşün devam edeceğini
ifade ederek üretici fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısının azaldığını belirtti.
Bakan Nebati, liralaşma stratejisini de tekrar vurguladı. ABD tarafında ise bugün
açıklanacak öncü büyüme verisi önem arz ediyor. Geçen çeyrekte %3,2
büyüyen ABD ekonomisinin bu çeyrekte %2,6 büyüdüğü tahmin ediliyor. Yurt
içinde ise enflasyon raporu takip edilecek.

Destekler: 18.77 - 18.74 - 18.70

Dirençler: 18.82 - 18.86 - 18.90

XAU/USD

Ons altın yükselen kanalının üst bandına yakın seviyelerde yatay fiyatlanıyor.
Çin piyasalarının tatil olduğu haftada ons altında temkinli seyir izleniyor. Dün
ABD'de veri gündemi sakinken bugün öncü büyüme verisi ön plana çıkıyor.
Geçen çeyrek %3,2 büyüyen ABD ekonomisinin bu çeyrekte %2,6 büyümesi
bekleniyor. Beklentinin üzerinde gerçekleşecek veri resesyon endişelerini
dindirirken Fed'in faiz artırımlarında agresif olabileceği beklentisiyle risk iştahını
bakılayabilir. 1 Şubat'ta gerçekleşecek FOMC toplantısında Fed'in 25 baz
puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Öte yandan bugün takip edilecek
haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinde işgücü piyasalarına ilişkin ipucu
aranacak.

Destekler: 1936 - 1920 - 1908

Dirençler: 1957 - 1973 - 1993

BRENT

Brent petrol Çin piyasalarının kapalı olduğu haftada temkinli seyir izliyor. Dün
takip edilen ABD haftalık ham petrol stokları verisi 0,1 milyon artış beklentilerine
karşın 0,5 milyon artış gösterdi ve talep görünümündeki toparlanma gösterdiğine
işaret etti. Bugün ABD'de öncü GSYH verisi takip edilecek. Buna göre geçen
çeyrekte %3,2 olan verinin bu çeyrek %2,6 olması bekleniyor. Beklentinin
üzerinde gelecek büyüme verisi piyasalarda resesyon endişelerini bir nebze
dindirecekken Fed'in agresif faiz artırımlarına zemin hazırlayacağı algısıyla risk
iştahı baskılanabilir.

Destekler: 85.38 - 83.67 - 81.34

Dirençler: 87.03 - 88.27 - 89.89

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 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 4. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının
oransal dağılımı %43.49; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %56.51’dir.

KÜRESEL ENDEKSLER

ABD endeksleri dünü karışık tamamladı. Dow Jones ve S&P500 günü yatay tamamlarken Nasdaq %0,2 değer kaybetti. Bu sabah ABD

vadelilerde toparlanma izleniyor. Asya piyasaları ise Çin'in kapalı olduğu günü karışık tamamlamaya hazırlanıyor.

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

DOW30 33.744 33.855 34.996 36.067 36.830 32.864 31.740 30.663

S&P500 4.017 4.010 4.059 4.104 4.150 3.970 3.925 3.884

NAS100 11.815 11.934 12.096 12.278 12.455 11.746 11.570 11.421

DAX 15.082 14.823 15.353 15.774 16.214 14.270 13.817 13.346

Destek Direnç Seviyeleri
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