
Pariteler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

USD/TRY 18,8070 0,02 0,02 0,52

EUR/TRY 20,4370 -0,26 0,11 2,04

EUR/USD 1,0867 -0,22 0,10 1,56

GBP/USD 1,2380 -0,28 -0,12 2,4

USD/JPY 18,8070 -0,20 0,40 -0,76

USD/CHF 0,9222 0,22 0,20 -0,19

USD/CAD 1,3336 0,09 -0,34 -1,5

AUD/USD 0,7112 -0,06 2,05 4,47

NZD/USD 0,6490 -0,04 0,28 2,19

USD/PLN 4,3359 0,25 0,02 -1,01

USD/ZAR 17,2503 0,36 0,78 1,42

USD/NOK 9,8960 0,31 0,28 1,04

USD/HKD 7,8309 0,03 0,06 0,32

Emtialar Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Ons Altın 1.923,94 -0,3 -0,17 5,50

Gram Altın 1.163,30 -0,28 -0,15 6,05

Gümüş 23,84 -0,3 -0,40 -0,36

Brent Petrol 87,66 0,35 -0,05 3,95

WTI 81,49 0,38 -0,32 1,20

Endeksler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Dow Jones 33.949 0,61 1,72 2,42

S&P500 4.062 0,03 2,24 5,78

Nasdaq 12.051 2,00 3,72 10,16

DAX 15.133 0,34 0,66 8,68

DXY 101,97 0,13 -0,02 -

Tahviller Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Türkiye 2Y 10,17 5,34 5,00 -11,22

Türkiye 10Y 11,16 -1,39 -2,63 6,77

ABD 2Y 4,20 0,41 0,02 -5,09

ABD 10Y 3,53 0,89 1,18 -9,07
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Ne Oldu? 

• AB, Rus premium petrol ürünlerinde 100 dolar/varil, indirimli

ürünlerde 45 dolar/varil tavan hedefliyor.

• Pentagon: M1 Abrams tanklarının Ukrayna'ya tedariki aylar

alacak.

• İsrail Cumhurbaşkanı Isaac, NATO'ya İran'a karşı güçlü tavır

alma çağrısı yaptı.

• Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Ermenistan'da sivil misyon

kurma kararının, Güney Kafkasya bölgesine jeopolitik gerginlik

getirebileceğini ve anlaşmazlıkları şiddetlendirebileceğini

açıkladı.

• Tokyo'da taze gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan

çekirdek TÜFE Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre

%4,3 arttı ve son 42 yılın en seviyesine çıktı.

• Japonya Başbakanı Kishida: Deflasyona dönülmesi riski göz ardı

edilemez.

• Çin'in sanayi kapasite kullanım oranı, 2022'nin dördüncü

çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan düşüşle

%75,7 oldu.

Ne Olacak?

• AB – Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak.

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

BRENT
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EUR/USD

EURUSD paritesi yükselen kanalının üzerinde fiyatlanıyor. Dün gözler ABD
büyüme verisindeydi. Buna göre dördüncü çeyrekte ABD ekonomisi %2,6
beklentisine karşın %2,9 büyüdü. Üçüncü çeyrekte veri %3,2 olmuştu. Veri
sonrası resesyon endişeleri gevşedi ve riskli varlıklarda alımlar hızlandı. Dolar
endeksi ise 101'li seviyelerdeki yerini korudu. Güçlü makroekonomik veriler ile
Fed'in 25 baz puan artışa gitme ihtimali %99 seviyesine ulaştı. Avrupa'da ise
bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. ECB'nin şubat
toplantısında 50 baz puanlık faiz artırması ve şahin tonunu koruması bekleniyor.

Destekler: 1.0851 - 1.0805 - 1.0735

Dirençler: 1.0902 - 1.0956 - 1.1006

USD/TRY

Dolar/TL dar bantta fiyatlanıyor. Dün yurt içinde yılın ilk enflasyon raporu takip
edildi. Buna göre TCMB enflasyon tahminini 2023 için %22,3 ile sabit bırakırken
2024 için %8,8 olarak belirledi. Gıda enflasyonu tahmini de 2023'te %22 ile
değişmezken 2024'te %11,5 olarak ifade edildi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu
liralaşma stratejisi vurgusunu yineledi. ABD'de ise güçlü makroekonomik veriler
küresel risk iştahını destekledi. Dün takip edilen öncü büyüme verisi %2,6
beklentilerini aşarak %2,9 oldu. PCE verisinde gerileme izlenirken işsizlik maaşı
başvuruları da beklentinin altında gerçekleşti. Fed'in 1 Şubat'ta 25 baz puanlık
artışa gitme ihtimali anketlerde %99'a ulaştı.

Destekler: 18.77 - 18.74 - 18.70

Dirençler: 18.82 - 18.86 - 18.90

XAU/USD

Ons altın Çin piyasalarının kapalı olduğu son işlem gününde temkinli seyrini
koruyor. Teknik olarak ons altın yükselen kanalının üst bandına yakın
seviyelerde alıcı buluyor. ABD'de takip edilen güçlü makroekonomik veriler
küresel risk iştahını artırırken ons altını destekliyor. Dün takip edilen ABD
dördüncü çeyrek büyüme verisi %2,6 beklentisinin de üzerinde gerçekleşerek
%2,9 oldu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin altında artış
göstererek işgücü piyasasının olumlu seyrini teyit etti. Fed'in de enflasyon
göstergesi olarak izlediği PCE verisi ise beklentilerin altında gerçekleşti. Verilerin
ardından dolar endeksi yatay seyrini korudu.

Destekler: 1920 - 1908 - 1884

Dirençler: 1936 - 1957 - 1973

BRENT

Brent petrolde sınırlı yükseliş izleniyor. Dün açıklanan ABD dördüncü çeyrek
öncü büyüme verisi beklentileri aştı ve risk iştahını destekledi. Buna göre ABD
ekonomisi %2,6 beklentisine karşın %2,9 büyüme gösterdi. Veri sonrasında
brent petrolde toparlanma takip edildi. Çin piyasalarının kapalı olduğu haftanın
son işlem gününde petrolde yatay seyir izlenebilir. Öte yandan Avrupa Birliği'nin
5 Şubat'ta yürürlüğe girecek Rus petrolüne ambargo uygulaması öncesinde
yatırımcıların temkinli olması beklenebilir. Teknik olarak ise güçlü ABD verileri
sonrası 50 periyotluk hareketli ortalamadan destek bulan brent petrolde hareketli
ortalama üzerindeki fiyatlamalar olumlu değerlendirilebilir.

Destekler: 87.03 - 85.38 - 83.67

Dirençler: 88.27 - 89.89 - 92.26

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 pozitif tamamladı. Dow Jones %0,6 ve S&P500 %1,1 ve Nasdaq %1,8 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelilerde hafif

aşağıda seyir izleniyor. Asya piyasaları ise Çin'in kapalı olduğu günü pozitif tamamlamaya hazırlanıyor.

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

DOW30 33.949 33.979 34.321 34.593 34.963 33.715 33.412 33.082

S&P500 4.062 4.081 4.128 4.168 4.207 4.036 3.996 3.952

NAS100 12.051 11.921 12.087 12.266 12.449 11.738 11.563 11.418

DAX 15.133 14.781 15.266 15.714 16.107 14.232 13.762 13.314

Destek Direnç Seviyeleri
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