
Pariteler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

USD/TRY 18,9790 0,01 0,06 1,44

EUR/TRY 20,3902 0,11 1,06 1,81

EUR/USD 1,0744 0,11 0,99 0,41

GBP/USD 1,2160 0,01 1,12 0,59

USD/JPY 18,9790 0,22 -0,25 2,70

USD/CHF 0,9141 -0,01 -0,79 -1,06

USD/CAD 1,3682 -0,04 -1,09 1,05

AUD/USD 0,6687 0,08 1,68 -1,78

NZD/USD 0,6221 -0,22 1,42 -2,04

USD/PLN 4,3801 -0,11 -0,43 0

USD/ZAR 18,1343 0,03 -1,00 6,62

USD/NOK 10,5297 -0,22 -0,95 7,51

USD/HKD 7,8497 0,01 0,03 0,56

Emtialar Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Ons Altın 1.900,95 -0,16 1,79 4,24

Gram Altın 1.159,94 -0,14 1,75 5,75

Gümüş 21,72 0,17 5,83 -9,23

Brent Petrol 78,23 1,27 -5,03 -7,22

WTI 72,52 1,26 -5,42 -9,94

Endeksler Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Dow Jones 32.155 1,06 0,77 -2,99

S&P500 3.922 0,08 1,53 2,16

Nasdaq 12.200 2,32 3,12 11,52

DAX 15.233 1,83 -1,26 9,4

DXY 103,64 -0,1 -0,96 -

Tahviller Son
Günlük 

Değişim (%)

Haftalık 

Değişim (%)

Yılbaşı 

Değişim (%)

Türkiye 2Y 10,79 -0,18 7,73 -5,78

Türkiye 10Y 12,13 -3,23 -11,06 15,99

ABD 2Y 4,31 1,48 -5,87 -2,51

ABD 10Y 3,67 -0,51 -0,51 -5,39
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Ne Oldu? 

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Tek Yürek

kampanyasında taahhüt edilen 115,1 milyar TL’nin 74,1 milyar

TL’si yatırıldı.

• ABD: Rus Su-27 uçağı Karadeniz'de Amerikan MQ-9 İHA'sını

çarparak düşürdü.

• Pentagon: Rusya henüz Karadeniz'de düşen ABD İHA'sını ele

geçirmedi.

• Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ikili ilişkilerin yanı

sıra bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdığını bildirdi.

• Çin’de ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde yıllık %5,6 arttı.

• Çin'de sanayi üretimi Şubat'ta yıllık %2,4% arttı.

• Japonya Merkez Bankası politika yapıcıları, Ocak ayında tahvil

getiri kontrolünde daha fazla ince ayar yapmanın

fizibilitesini tartışırken, bir üye gelecekteki politika yolunda çeşitli

seçenekleri akılda tutulması gerektiğini söyledi.

Ne Olacak?

• Yurt içinde Bütçe Dengesi açıklanacak.

• Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi, ABD’de ÜFE ve Perakende
Satış verileri takip edilecek.

• Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan
yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart'ta
Moskova'da gerçekleştirilecek.

• Fitch'in 18 Mart’ta Türkiye değerlendirmesi açıklaması bekleniyor.

http://www.infoyatirim.com/


EUR/USD

USD/TRY

444 46 36

Forex Günlük Bülten 15.03.2023

XAU/USD

BRENT
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EUR/USD

EURUSD paritesi dar bantta hareket ediyor. ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın
iflasını açıklamasının ardından finansal sisteme ilişkin endişeler gündeme
gelmişti. Fed'in ise finansal istikrarı sağlaması için faiz artırım beklentileri 50 baz
puandan 25 baz puana gerilemiş görünüyor. Dün ABD'de takip edilen enflasyon
verisi beklentilere paralel aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %6,0 seviyesinde
gerçkeleşerek enflasyonun artış hızının yavaşladığına işaret etti. Verinin
ardından dolar endeksi geri çekilmesinin sürdürürken Fed'in 22 Mart
toplantısında 25 baz puanlık artırıma gitme ihtimali %75'e yükseldi. Diğer yandan
yarın faiz kararı takip edilecek ECB'den de 50 baz puanlık artırım bekklentileri
yerini 25 baz puana bırakmış görünüyor.

Destekler: 1.0691 - 1.0619 - 1.0571

Dirençler: 1.0743 - 1.0803 - 1.0867

USD/TRY

Dolar/TL paritesinde yatay-pozitif seyir izleniyor. Dün yurt içi piyasalarda
makroekonomik takvim sakindi. Bugün Şubat ayı bütçe dengesi takip edilebilir.
Diğer yandan ABD piyasalarında ise finansal sisteme ilişkin endişeler azalırken
enflasyon verisinin de beklentilere paralel gelmesi belirsizliğin azalmasını
sağladı. Buna göre ABD'de enflasyon Şubat ayında %6,4'ten %6,0 seviyesine
gerilerken aylık enflasyon da %0,4 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon da
yıllık bazda %5,6'dan %5,5'e çekildi. Verinin ardından dolar endeksinde geri
çekilme takip edildi. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek FOMC toplantısında ise
25 baz puanlık faiz artırım ihtimali %75'e yükseldi. Bugün ABD'de ÜFE ve
perakende satışlar verileri yakından takip edilecek.

Destekler: 18.94 - 18.90 - 18.86

Dirençler: 19.00 - 19.05 - 19.09

XAU/USD

Ons altın 1900 dolar üzerindeki yerini koruyor. Silikon Vadisi Bankası’nın iflas
etmesiyle yatırımcılar riskten kaçınma algısıyla altına sığınmıştı ve ons altında
değer kazanımı takip edilmişti. Dün açıklanan ABD enflasyon verilerine göre
ülke enflasyonu yıllık bazda beklentilere paralel %6,4’ten %6,0’a çekildi. Verinin
ardından Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantısında 25 baz puanlık
artırıma gitme ihtimali %75’e ulaştı. Fed’in önümüzdeki hafta finansal sisteme
ilişkin yapacağı açıklamalar ons altın fiyatlamaları için yakından takip edilecek.
Bu sabah Çin’de ise sanayi üretimi verisi ise yıllık bazda %1,3’ten %2,4’e
yükselse de %2,6 beklentisinin altında kaldı. Bugün ABD’de ÜFE ve perakende
satışlar verileri ons altının seyri için yakından takip edilecek.

Destekler: 1890 - 1878 - 1865

Dirençler: 1907 - 1918 - 1928

BRENT

Brent petrolde aşağı yönlü seyir takip ediliyor. Dün ABD’de enflasyon verisi takip
edildi. Buna göre yıllık enflasyon beklentilere paralel %6,4’ten %6,0’a geriledi.
Piyasada SVB'nin iflasının etkileri azaldıkça petrolde toparlanma takip edilebilir.
Çin’de ise yıllık sanayi üretimi %1,3’ten %2,4’e yükselse de %2,6 artış
beklentilerinin altında kaldı. Dün yayımlanan aylık OPEC raporuna göre küresel
petrol talebi tahmininde değişikliğe gidilmedi. Arz tarafında ise küresel petrol
arzının geçen aya göre günlük 600 bin varik artış gösterdiği raporlandı. Diğer
yandan dün ABD’de takip edilen API haftalık petrol stokları verisi 0,55 milyon
varil artış beklentisinin üzerinde 1,16 milyon varil artış göstererek talebin
zayıfladığına işaret etti. Bugün ABD’de ÜFE açıklanacak.

Destekler: 77.58 - 75.96 - 74.75

Dirençler: 79.02 - 80.43 - 81.74

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 %1,1, S&P500 %1,7 ve Nasdaq %2,1 değer kazandı. Bu sabah ise ABD vadeliler yatay

seyrediyor. Asya piyasaları da günü artıda tamamlamaya hazırlanıyor.

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

DOW30 32.155 32.394 33.068 33.456 33.823 31.947 31.671 31.334

S&P500 3.922 3.928 3.981 4.028 4.081 3.885 3.829 3.780

NAS100 12.200 12.330 12.516 12.762 12.951 12.127 11.961 11.750

DAX 15.233 15.077 15.257 15.414 15.568 14.909 14.699 14.542

Destek Direnç Seviyeleri
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