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 Ne Oldu? 

 ABD Başkanı Biden, ülkede enflasyonu düşürmek için daha fazla 
zaman ve kararlılığın gerekeceğini ifade etti. 

 AB Temsilcisi Borrell, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri 
bakanlarıyla görüştü. 

 Spor kulüplerinin birleşmesi ve mal varlığı devri yapmalarına 
ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmeliğe göre spor kulüpleri, 
yalnızca bir başka spor kulübünü devralmak suretiyle, genel kurul 
üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul 
toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu 
ile alınacak kararla başka bir spor kulübü ile birleşebilecek. 

 ABD, Çin'i Tayvan'ı işgal etmekten caydırmak için yaptırım 
seçeneklerini değerlendiriyor 

 Beyaz Saray, ABD demiryolu sisteminin kapatılması durumunda 
kritik malların teslimatını sağlamak için acil durum planları 
hazırlarken, yük ve yolcu hizmetlerini etkileyecek bir duruşu 
önlemek için demiryollarına ve sendikalara bir anlaşmaya 
varmaları için tekrar baskı yapıyor. 

 ABD Bütçesi Ağustos’da 220 milyar dolar açık verdi. 
 Japonya’da Sanayi Üretim Endeksi beklentilerin altında kaldı. 
 Japon 10 yıllık tahvil getirisi %0,25 ile BOJ hedef üst bandına 

ulaştı. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

11:30 GBP ** Nationwide Konut Fiyat End. (Yıllık) %7.9 %7.8 

12:00 EUR ** Sanayi Üretimi (Aylık)(Tem) -%1.0 %0.7 

15:30 USD *** ÜFE (Aylık)(Ağu) -%0.1 -%0.5 

17:30 USD *** Ham Petrol Stokları 0.833M 8.844M 
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0073 
EURUSD  

Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası para politikası kurulu 

toplantısı gerçekleşmiş ve toplantı sonrasında banka 75 baz 

puanlık faiz artış kararı vermişti. Yeni hafta da ise piyasalar ABD 

kanadından gelen enflasyon verisini izledi. Gelen veriye göre 

ABD’de enflasyon Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8.5’ten yüzde 

8.3 seviyesine gerilemiş olsa da, yüzde 8.1’lik beklentiyi aştı. 

Beklenti üzerinde gelen veri ile birlikte önümüzdeki hafta FED’in 

agrasif sıkılaşma adımı atabileceğine yönelik beklentiler de arttı 

ve piyasalarda sert hareketlenmeler yaşandı. Yeni günde de yine 

ABD kanadından gelecek olan ÜFE verisi açıklanacak. Veri TSİ 

15:30’da açıklanacak ve veri ile birlikte volatilite oldukça 

yükselecektir. Dün ise Almanya kanadından gelen ZEW eknomöik 

hissiyat verisi izlendi ve veri beklentilerin altında -61.9 olarak 

gerçekleşti. Piyasalardaki beklentiler ise -60.00 seviyeleri idi. 

EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0073 – 

1.0242 – 1.0363 seviyeleri direnç noktaları olarak; 0.9875 – 

0.9760 – 0.9621 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip 

edilebilir. 

Direnç 2– 1.0242 

Direnç 3– 1.0363 

Destek 1– 0.9875 

Destek 2– 0.9760 

Destek 3– 0.9621 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.25 
USDTRY 

Piyasalar yeni haftaya yurtiçinden gelen ekonomik veriler ile 

başlamıştı. Dün de TÜİK’in açıkladığı Sanayi Üretimi verisi 

izlendi. Gelen veriye göre Temmuz ayında sanayi üretimi bir 

önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.4 artış 

gerçekleştirdi. Aylık bazda ise yüzde 6.2 düşüş yaşandı. 

Gelen veri ile birlikte 2020 yılından bu yana aylık bazda en 

sert düşüşlerden birinin yaşandığı görüldü. Diğer yandan 

küresel bazda ABD kanadından gelen enflasyon verisi 

izlendi. Veri beklentileri aştı ve ABD’de enflasyon belasının 

halen devam ettiği görüldü. Böylelikle FED’in önümüzdeki 

hafta sert sıkılaşma adımı atabileceğine yönelik beklentiler 

de artmış oldu. Bugün de TSİ 15:30’da yine ABD kanadından 

gelecek olan ÜFE verisi izlenecek. USDTRY paritesini teknik 

olarak inceleyecek olursak 18.30 – 18.35 – 18.40 seviyeleri 

direnç noktaları olarak; 18.19 – 18.12 – 18.00 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– 1712 
Altın 

Piyasalar ABD kanadından gelen enflasyon verisini izledi ve gelen 

veri ile birlikte küresel piyasalarda oldukça sert hareketlenmeler 

yaşandı. Gelen veriye göre ABD’de enflasyon beklentilerin 

üzerinde Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8.3 olarak gerçekleşti. 

Piyasalardaki beklentiler ise verinin yüzde 8.1 seviyelerinde 

gelebileceği yönündeydi. Böylelikle FED’in önümüzdeki hafta 

açıklayacağı faiz kararında agrasif adımlar atabileceğine yönelik 

beklentiler de arttı. Bugün de yine ABD kanadından 15:30’da 

açıklanacak olan ÜFE verisi küresel bazda volatilitenin artmasına 

neden olacaktır. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek 

olursak 1712 – 1730 - 1740 seviyeleri direnç noktaları olarak; 

1693 – 1680 – 1668 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip 

edilebilir. 

Direnç 2– 1730 

Direnç 3– 1740 

Destek 1–1693 

Destek 2–1680 

Destek 3–1668 
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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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