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 Ne Oldu? 

 Türkiye, Yunan sahil güvenliğinin taciz ateşini protesto etti. 
 İngiltere Kralı 3. Charles, tahta geçmesinin ardından yaptığı ilk 

konuşmada, annesinin anısını onurlandırarak, halkına sadakat, 
saygı ve sevgiyle hizmet etmeyi vadetti. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Borsa’da yükselişin temelinde 
ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor. 

 Hazine Bakanı Yellen, ABD ekonomisinin resesyondan 
kaçınabileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi. Ancak 
enflasyon yüksek olursa uzun vadede güçlü bir iş piyasası 
olmayacağını da belirtti. 

 ABD Hazine Bakanlığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması 
planına ilişkin bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda tavan fiyat 
uygulamasına uymayanların yaptırımlarla karşı karşıya 
kalabileceği belirtildi. 

 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile müzakereleri 
reddetmediklerini ancak Kiev'in bunu geciktirdikçe Moskova ile 
anlaşmaya varma olasılığının zorlaşacağını bildirdi. 

 Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki bazı yerleşimlerden 
çekildi. 

 İran ile Batı ülkeleri arasında nükleer müzakereler belli düzeyde 
devam ederken Almanya, Fransa ve İngiltere İran'ın duruşunun 
müzakereleri tehlikeye attığını belirtti. 

 İran Dışişleri Bakanlığı; Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak 
bildiriyle İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilgili duruşunu 
eleştirmesi ve söz konusu duruşun müzakereleri tehlikeye attığını 
öne sürmesine tepki gösterdi. 

 Almanya Başbakanı Scholz, Almanya ve Avrupa'nın Rusya'nın 
gaz dağıtımını tamamen durdurmaya karar vermesi durumunda 
oluşacak hasarı atlatmaya hazır olduğunu bildirdi. 

 ECB Üyesi Stournaras: ECB, %1,5 ile %2 arasında değişebilen 
nötr faiz oranına henüz ulaşmadı 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 TRY * Cari Hesap (USD)(Tem) -3.60B -3.46B 

10:00 TRY ** İşsizlik Oranı (Aylık)(Tem)  %10.3 

10:30 EUR ** ECB’den De Guindos’un Konuşması   

15:00 EUR ** ECB’den Schnabel’in Konuşması   

18:30 USD ** 3 Yıllık Tahvil İhalesi   

19:00 USD ** WASDE Raporu   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0242 
EURUSD  

Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası para politikası kurulu 

toplantısı gerçekleşmiş ve toplantı sonrasında banka tarihi bir faiz 

artış kararı vermişti. Banka toplantı sonrasında 75 baz puanlık faiz 

artışı kararı verdiğini duyurmuştu. Ek olarak önümüzdeki 

toplantılarda da artışların devam edebileceği sinyalleri verilmişti. 

Karar ardından ECB Başkanı Lagarde basın toplantısı düzenlemiş 

ve bu toplantı da; kararın oybirliği ile alındığını, büyümeye yönelik 

risklerin aşağı, enflasyona yönelik risklerin ise yukarı yönlü 

olduğunu belirtmişti. Diğer yandan dolar endeksinde son günlerde 

bir miktar değer kayıpları yaşanıyor. Bu değer kayıplarında da 

destek bulan EURUSD paritesi 1.01 seviyelerinde fiyatlamalar 

gerçekleştiriyor. Yeni haftaya genel olarak baktığımızda Cuma 

günü Euro bölgesinden gelecek olan enflasyon verisi parite için 

oldukça önemli bir ekonomik veri olarak karşımıza çıkıyor. Veri ile 

birlikte bankanın önümüzdeki günlere ait planlarının ipuçları 

aranacak. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 

1.0242 – 1.0363 – 1.0483 seviyeleri direnç noktaları olarak takip 

edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.0112 – 0.9973 – 0.9875 

seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. 

Direnç 2– 1.0363 

Direnç 3– 1.0483 

Destek 1– 1.0112 

Destek 2– 0.9973 

Destek 3– 0.9875 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.25 
USDTRY 

Geçtiğimiz hafta piyasalar yurtiçinden gelen enflasyon 

verisini takip etti. Gelen veriye göre Ağustos ayında 

enflasyon yıllık bazda yüzde 80 seviyesini aştığı görüldü. 

Gelen veri ise 1998 yılından bu yana en yüksek seviye olarak 

kayıtlara geçti. Piyasalar yeni haftaya ise yurtiçinden gelen 

ve TCMB’nin açıkladığı Temmuz ayına ilişkin ödemeler 

dengesi istatistik verisi ile başladı. Gelen veriye göre Türkiye 

ekonomisi Temmuz’da 4.01 milyar dolarlık cari açık verdi. 

Açıklanan verilere göre 12 aylık cari açık Temmuz itibari ile 

36.6 milyar dolar oldu. Günün ilerleyen saatlerinde 

ekonomik veri açısından pariteyi sert etkileyebilecek bir 

ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar küresel bazda 

yaşanacak gelişmeleri yakından takip edecek. USDTRY 

paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 18.25 – 18.30 – 

18.35 seviyeleri direnç noktaları olarak; 18.12 – 18.00 – 

17.90 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2–18.30 

Direnç 3–18.35 

Destek 1–18.12 

Destek 2–18.00 

Destek 3-17.90 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1730 
Altın 

Geçtiğimiz hafta FED Başkanı Jerome Powell bir konferansta 

konuşma gerçekleştirdi ve piyasalar bu konuşmayı yakından takip 

etti. Powell; enflasyonda istenilen sonucu alana kadar izledikleri 

stratejinin devam edeceğini belirtti. Powell’ın bu konuşması ile 

birlikte FED’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği para politikası 

kurulu toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapabileceğine 

yönelik beklentiler de arttı. Yeni günde altını etkileyecek bir 

ekonomik veri akışı bulunmuyor. Genel olarak haftaya 

baktığımızda yarın ABD kanadından gelecek olan TÜFE verisi 

önemli bir ekonomik veri olarak karşımıza çıkıyor. Çarşamba ise 

yine ABD’den ÜFE verisi açıklanacak. XAUUSD grafiğini teknik 

olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 

sırasıyla 1730 – 1740 - 1755 seviyeleri direnç noktaları olarak 

takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1712 – 1693 - 1680 seviyeleri 

destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1740 

Direnç 3– 1755 

Destek 1–1712 

Destek 2–1693 

Destek 3–1680 
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul  

Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 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 2. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %22.69; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı 
%77.31’dir.  
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