
Pariteler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

USD/TRY 18,9704 0,01 0,01 1,40

EUR/TRY 20,3422 0,82 0,79 1,57

EUR/USD 1,0724 0,80 0,79 0,22

GBP/USD 1,2122 0,80 0,82 0,27

USD/JPY 18,9704 -0,60 -0,55 2,35

USD/CHF 0,9168 -0,50 -0,50 -0,77

USD/CAD 1,3725 -0,78 -0,78 1,37

AUD/USD 0,6665 1,34 1,33 -2,1

NZD/USD 0,6197 1,02 1,05 -2,42

USD/PLN 4,3553 -0,99 -0,97 -0,57

USD/ZAR 18,2031 -0,63 -0,62 7,02

USD/NOK 10,5142 -1,10 -1,11 7,36

USD/HKD 7,8455 -0,03 -0,02 0,51

Emtialar Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Ons Altın 1.881,11 0,73 0,63 3,15

Gram Altın 1.147,35 0,75 0,65 4,60

Gümüş 20,76 1,14 1,09 -13,25

Brent Petrol 82,82 0,53 0,62 -1,78

WTI 77,13 0,59 0,69 -4,21

Endeksler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Dow Jones 31.910 -1,07 0,00 -3,73

S&P500 3.863 -1,41 0,14 0,62

Nasdaq 11.830 -1,38 0,00 8,14

DAX 15.428 -1,31 0,00 10,8

DXY 103,84 -0,77 -0,77 -

Tahviller Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Türkiye 2Y 10,02 -3,54 0,00 -12,54

Türkiye 10Y 13,63 -4,17 0,00 30,41

ABD 2Y 4,43 -3,57 -3,30 0,16

ABD 10Y 3,71 0 0,41 -4,51
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Ne Oldu? 

• Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Hazine destekli KGF paketinde

EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar

liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz.

• ABD Hazine Bakanı Yellen, 2008'den bu yana ABD'de en büyük

banka iflası olarak değerlendirilen Silikon Vadisi Bankası’nı

kurtarmayacaklarını ancak mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını

karşılamak ve krizin sağlam bankalara sıçramaması için

çalıştıklarını açıkladı.

• Bloomberg News'in haberine göre Fed, Silikon Vadisi Bankası'na

benzer başka bir çöküşü önlemek için bankaların iskonto

penceresine erişme şartlarını gevşetmeyi düşünüyor.

• Silikon Vadisi Bankası’nın ardından New York merkezli Signature

Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.

• Fitch Ratings'in Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, 2023

yılına ilişkin küresel ekonomi büyüme tahmini %1,4'ten %2,0'ye

çıkarıldı.

• JP Morgan, gelecek haftaki FOMC toplantısında 25 baz puanlık

bir faiz artışı beklemeye devam ediyor.

• Çin'in yeni Başbakanı Li Çiang oldu.

Ne Olacak?

• Yurt içinde Cari İşlemler Dengesi açıklanacak.

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

• Beyaz Saray: Başkan Biden, ABD bankacılık sisteminin
dayanıklılığının devam ettirilmesi konusunda açıklama yapacak.
Biden'in açıklaması saat 08.00'da (TSİ 15.00) olacak.

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

BRENT

www.infoyatirim.com

EUR/USD

USD/TRY

EUR/USD

EURUSD paritesi toparlanma gösteriyor. Haftanın son işlem gününde Avrupa’nın
en büyük ekonomisi Almanya’da enflasyon verileri takip edildi. Buna göre ülkede
yıllık enflasyon beklentilere paralel %8,7 oldu. Bu hafta perşembe günü ECB’nin
faiz kararı odakta olacak. ECB’nin 50 baz puan faiz artırması beklenirken
yatırımcılar ECB Başkanı Lagarde’dan faiz artırım patikasına ilişkin ipucu
arayacak. ABD’de ise son işlem gününde Tarım Dışı İstihdam takip edildi. Buna
göre istihdam rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşse de ortalama saatlik
kazançların düşüş göstermesi enflasyonda gerileme olduğu algısıyla küresel risk
iştahını desteklerken dolar endeksi geri çekildi. Yarın açıklanacak ABD TÜFE
verisi Fed’in faiz kararı ve risk iştahı için yakından takip edilecek.

Destekler: 1.0691 - 1.0619 - 1.0571

Dirençler: 1.0743 - 1.0803 - 1.0867

USD/TRY

Dolar/TL paritesinde sınırlı yükseliş devam ediyor. Haftanın son işlem gününde
makroekonomik takvim yoğundu. Geçen ay %10,2 olan işsizlik oranı Ocak’ta
%9,7’ye geriledi. Aralık’ta %0,4 daralan sanayi üretimi ise %2,5 genişleme
beklentisini aşarak Ocak’ta %4,5 genişleme gösterdi. Diğer yandan seçimlerin
tarihi 14 Mayıs olarak açıklandı. Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi verisi
takip edilecek. ABD tarafında ise istihdam verileri beklentiyi aşarak işgücü
piyasasının güçlü olmaya devam ettiğine işaret etse de ortalama saatlik
kazançların geçen aya göre gerileme göstermesi enflasyonun yavaşladığı
algısıyla piyasada olumlu karşılandı. Küresel risk iştahı desteklenirken dolar
endeksi geri çekildi. Bu hafta yatırımcıların odağı yarın açıklanacak ABD
enflasyon verisinde olacak.

Destekler: 18.94 - 18.90 - 18.86

Dirençler: 19.00 - 19.05 - 19.09

XAU/USD

Ons altın yeni haftaya yükselişle başlıyor. Haftanın son işlem gününde ABD’de
tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Buna göre Ocak’ta 504 bin artış gösteren
tarım dışı istihdam verisi Şubat’ta 205 bin artış beklentisini aşarak 311 bin artış
göstererek işgücü piyasasının sıkı kaldığını teyit etti. Diğer yandan ortalama
saatlik kazançlar verisinin geçen aya göre gerilemesi enflasyonun yavaşlama
gösterdiği algısıyla küresel risk iştahını destekledi. Verinin ardından ons altın
değer kazanırken Fed’in 22 Mart’ta gerçekleştireceği toplantısında 50 baz
puanlık artışa gitme ihtimali %50’ye geriledi. Yarın açıklanacak ABD enflasyon
verisi ons altın fiyatlamaları için önem arz ediyor. Enflasyonun %6,4’ten %6,0’ya
gerilemesi bekleniyor.

Destekler: 1865 - 1850 - 1833

Dirençler: 1890 - 1907 - 1928

BRENT

Brent petrolde yeni haftada toparlanma takip ediliyor. Geçen haftanın son işlem
gününde ABD’de istihdam verileri takip edildi. Buna göre Şubat ayında tarım dışı
istihdam beklentilerin üzerinde 311 bin artış gösterdi. Öte yandan ortalama
saatlik kazançların yavaşlama göstermesi yatırımcıların enflasyonun yavaşladığı
algısına sahip olmasına neden olurken risk iştahı desteklendi. Verinin ardından
Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımı
yapma ihtimali geriledi. Bugün veri takvimi sakin, yarın ise gözler ABD enflasyon
verisinde olacak. Enflasyonun %6,4’ten %6,0’a gerilemesi beklenirken
beklentinin üzerinde gelebilecek bir veri Fed’in şahinleşmesine ve petrol
fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

Destekler: 81.74 - 80.43 - 79.02

Dirençler: 83.59 - 84.90 - 86.31

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 haftanın son işlem gününü negatif tamamladı. Dow Jones %1,1, S&P500 %1,5 ve Nasdaq %1,8 değer kaybetti. Bu sabah

ise ABD vadeliler toparlanma gösteriyor. Asya piyasaları da günü karışık tamamlamaya hazırlanıyor.

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

DOW30 31.910 32.182 32.515 32.816 33.082 31.894 31.593 31.273

S&P500 3.863 3.911 3.953 3.994 4.033 3.866 3.821 3.780

NAS100 11.830 12.102 12.286 12.456 12.644 11.955 11.761 11.587

DAX 15.428 15.547 15.693 15.780 15.901 15.389 15.250 15.097

Destek Direnç Seviyeleri
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