
Pariteler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

USD/TRY 18,7986 -0,84 -0,36 0,48

EUR/TRY 19,9131 -0,83 -0,91 -0,58

EUR/USD 1,0593 0,13 -0,38 -1,00

GBP/USD 1,1929 0,09 -0,95 -1,32

USD/JPY 18,7986 0,35 0,50 4,30

USD/CHF 0,9295 -0,48 -0,72 0,6

USD/CAD 1,3836 0,02 1,79 2,19

AUD/USD 0,6597 0,14 -2,56 -3,11

NZD/USD 0,6108 0,08 -1,83 -3,82

USD/PLN 4,4260 -0,19 -0,02 1,05

USD/ZAR 18,5220 -0,24 2,15 8,9

USD/NOK 10,6712 0,06 2,71 8,96

USD/HKD 7,8498 0,00 0,00 0,56

Emtialar Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Ons Altın 1.829,48 -0,06 -1,37 0,32

Gram Altın 1.105,75 -0,87 -1,91 0,81

Gümüş 19,96 -0,52 -6,10 -16,60

Brent Petrol 80,91 -0,48 -5,73 -4,05

WTI 75,25 -0,51 -5,84 -6,55

Endeksler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Dow Jones 32.255 -1,66 -3,40 -2,69

S&P500 3.919 0,03 -3,16 2,08

Nasdaq 11.996 -1,80 -2,40 9,65

DAX 15.633 0,01 0,35 12,28

DXY 105,20 -0,1 0,69 -

Tahviller Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Türkiye 2Y 10,39 2,05 3,58 -9,32

Türkiye 10Y 14,23 -3,08 10,80 36,09

ABD 2Y 4,76 -2,32 -1,98 7,66

ABD 10Y 3,81 -2,48 -3,81 -1,70
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Ne Oldu? 

• Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

• NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya, Daimi Ortak Mekanizmanın

uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kalmış, bu formatta işbirliğini

sürdürme ve Vilnius Zirvesi'nden önce tekrar bir araya gelmek

üzere uzlaşmıştır.

• ABD Temsilciler Meclisinde Çin'in, ABD'de polis karakolları

kurarak burada yaşayan Çin’lilere gözdağı verdiği iddiası ele

alındı.

• ABD Başkanı Biden, 2024 mali yılı için 6,9 trilyon dolarlık bütçe

teklifinde bulundu. Biden, bütçe konusunda Temsilciler Meclisi

Başkanı McCarthy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İran'ın nükleer programını

durdurmaya yönelik öncelikli yöntemlerinin diplomasi olduğunu

ancak Tahran isteksiz davrandığı takdirde son seçeneklerinin bu

olmadığını söyledi.

• Japonya Merkez Bankası, Kuroda'nın görev süresi sona ermeden

başkanlık yaptığı son toplantısında faiz oranı ve tahvil getiri

kontrol politikasında değişikliğe gitmedi.

Ne Olacak?

• Yurt içinde Sanayi Üretim Endeksi, İşsizlik Oranı ve Perakende
Satış verileri açıklanacak.

• İngiltere’de Sanayi Üretimi ve İmalat Üretimi, Almanya’da TÜFE,
ABD’de ise Tarım Dışı İstihdam verileri ön planda olacak.

• ABD Başkanı Biden, 10 Mart'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula
von der Leyen ile görüşecek.

• Rusya ile BM arasında tahıl anlaşması toplantısı 13 Mart’ta
yapılacak.

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

BRENT
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EUR/USD

EURUSD paritesi yatay fiyatlanıyor. Euro Bölgesi'nde dün veri takvimi sakindi.
Yarın Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon verisi takip edilecek.
Verinin ardından ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşma yapması bekleniyor.
ABD'de ise bugün gözler Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak. Geçtiğmiz
günlerde açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi istihdamdaki güçlü seyri teyit
etmişti. Öte yandan dün takip edilen haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi
aşarak istihdamda hafif gevşemeye işaret etti. İşgücü piyasasının sıkı kalması
durumunda Fed'in faiz artırım ihtimali kuvvetlenirken küresel risk iştahı
bakılanabilir. Riskli varlıklardan çıkışlar takip edilirken dolar endeksi güç
kazanabilir.

Destekler: 1.0571 - 1.0480 - 1.0395

Dirençler: 1.0619 - 1.0691 - 1.0743

USD/TRY

Dolar/TL paritesinde sınırlı yükseliş devam ediyor. Yurt içinde bugün işsizlik
oranı ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Ocak'ta işsizlik oranı %10,3
olurken sabayi üretimi de %0,2 daralmıştı. Bu ay sanayi üretiminin %2,5
büyümesi bekleniyor. ABD'de ise bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi
öncesinde temkinli fiyatlamalar takip ediliyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik
maaşı başvuruları veri beklentinin üzerinde gerçekleşerek işgücü piyasasının
hafif gevşediğine işaret etti. Bugün Tarım Dışı İstihdam verisinin güçlü gelmesi
durumunda Fed'in agresif faiz artırma ihtimali artabilir ve küresel risk iştahı
baskılanabilir. Geçen ay 517 bin artış gösteren tarım dışı istihdamın bu ay 205
bin artış göstermesi bekleniyor.

Destekler: 18.90 - 18.86 - 18.82

Dirençler: 18.95 - 19.00 - 19.05

XAU/USD

Ons altında alçalan kanalının içinde fiyatlamalar takip ediliyor. Dün açıklanan
ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üstünde gerçekleşerek
işgücü piyasasının biraz da olsa gevşediğine işaret etti. Piyasada olumlu
karşılanan veri sonrası dolar endeksi geri çekilirken riskli varlıklar ve ons altın
değer kazandı. Asya piyasalarında ise Japonya’da faiz oranı kararı takip edildi.
Buna göre BoJ, beklentilere paralel faizleri %-0,1 seviyesinde sabit bıraktı.
Bugün ise gözler ABD Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak. Geçen ay
beklentilerin çok üzerinde açıklanan verinin bu ay 205 bin artış göstermesi
bekleniyor. Verinin beklentiyi aşması durumunda Fed tonunu şahinleştirebilirken
ons altın fiyatları baskılanabilir.

Destekler: 1820 - 1804 - 1791

Dirençler: 1833 - 1850 - 1865

BRENT

Brent petrol fiyatlamalarında geri çekilme devam ediyor. Dün Reuters’ın
haberine göre ABD Senato üyelerinin OPEC’in petrol arzına kısıtlama
getirmemeleri için bir yasa hazırlığında olması petrol fiyatlarının baskılanmasına
neden oldu. Diğer yandan Fed Başkanı Powell’ın şahin açıklamalarıyla
yatırımcılar Mart toplantısında 50 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya devam
ediyor. Dün takip edilen ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi
beklentilerin üzerinde gerçekleşerek işgücü piyasasında gevşemeye işaret etti.
Bugün gözler Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak. İşgücü piyasasının
gevşediğine dair işaretler Fed’in tonunu yumuşatabilir ve risk iştahı yükselirken
petrol fiyatları desteklenebilir.

Destekler: 80.43 - 79.02 - 77.55

Dirençler: 81.74 - 83.59 - 84.50

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 negatif tamamladı. Dow Jones %1,7, S&P500 %1,9 ve Nasdaq %2,1 değer kaybetti. Bu sabah ise ABD vadeliler

negatif seyri koruyor. Asya piyasaları da günü aşağıda tamamlamaya hazırlanıyor.

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

DOW30 32.255 31.823 32.690 33.444 34.287 31.823 31.005 30.210

S&P500 3.919 3.926 4.055 4.168 4.272 3.828 3.722 3.607

NAS100 11.996 11.920 12.367 12.837 13.322 11.920 11.489 11.048

DAX 15.633 15.547 15.693 15.780 15.901 15.389 15.250 15.097

Destek Direnç Seviyeleri
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