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 Ne Oldu? 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Savaşı'nın akabinde 
imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli 
saldırgan tavırlar sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun 
elbette sonuçları olacaktır. 

 Rusya Devlet Başkanı Putin’in aracına saldırı düzenlendi. Putin'e 
düzenlenen suikast girişimi başarısız oldu. 

 Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD ve AB, 
Türkiye'nin bankacılık sektörünün Rusya'nın yaptırımlardan 
kaçmasına yönelik endişeleri nedeniyle Türkiye üzerindeki 
baskısını artırıyor. 

 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, bulunduğu konvoyun bir 
araca çarpması sonucu hafif yaralandığı bildirildi. 

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal konut projesine 
ilk gün saat 23.00 itibariyle 865.000 başvuru yapıldığını bildirdi. 

 Rusya'da yıllık enflasyon haftalık % 14,06'ya geriledi. 
 İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1.328 uçuş ile Ağustos 

ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. 
 17 üniversiteye rektör atandı. 

Ne Olacak? 

 Yurt içinde Bütçe Dengesi açıklanacakken, ABD’de Perakende 
Satışlar, Sanayi Üretim endeksi, İşsizlik Başvuruları ve Kapasite 
Kullanım Oranı ön planda olacak. 

 Türkiye – ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün 
yapılacak 

 15 – 16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirve 
Toplantısı Özbekistan’da gerçekleşecek. 

 Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 
Eylül’de Özbekistan’da görüşecek. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

11:00 TRY ** Bütçe Dengesi (Ağu)  -64.00B 

12:00 EUR ** Ticaret Dengesi (Tem) -20.0B -24.6B 

12:30 EUR ** ECB’den McCaul’un Konuşması   

15:30 USD *** Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)(Ağu) %0.1 %0.4 

15:30 USD *** İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv. 226K 222K 

15:30 USD *** Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eyl) 2.8 6.2 

15:30 USD *** Perakende Satışlar (Aylık)(Ağu) %0.2 %0.0 
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0073 
EURUSD  

Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği 

olağandışı büyüklükte faiz artışının yankıları hafta içerisinde 

Euro kanadında görüldü. Bununla birlikte bu karar 

sonrasında dün ECB Başekonomisti Philip Lane’in 

açıklamaları takip edildi. Lane; geçen hafta gerçekleştirilen 

75 baz puanlık artışın yerinde bir karar olduğunu belirtirken, 

ileride atılacak adımların daha küçük olmasının daha 

muhtemel olduğunu belirtti. Bununla birlikte hafta 

içerisinde ABD kanadından gelen TÜFE verisi izlenmiş ve 

enflasyonun ABD’de beklentinin üzerinde geldiği 

görülmüştü. Bu gelişme ise önümüzdeki hafta gerçekleşecek 

FED toplantısı sonrasında bankanın agrasif adımlar 

atabileceğine yönelik beklentileri yükseltmişti. Yeni günde 

ise piyasalar 12:00’da Euro bölgesinden gelecek olan ticaret 

dengesi verisini takip edecek. 15:30’da ise gözler ABD’ye 

çevrilecek ve Perakende Satışlar ile İşsizlik Haklarından 

Yararlanma Bşv. verileri küresel bazda volatilitenin 

artmasına neden olabilir. EURUSD paritesini teknik olarak 

inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 

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 1–18.30 
USDTRY 

Piyasalar hafta içerisinde yurtiçinden gelen ekonomik 

verileri takip etti. Gelen verilerde Türkiye’de sanayi 

üretiminin Temmuz’da aylık bazda yüzde 6.2daraldığı ve 

böylelikle Nisan 2020’den bu yana en sert aylık gerilemenin 

kaydedildiği görülmüştü. Diğer yandan Türkiye 

ekonomisinin Temmuz’da 4.01 milyar dolarlık cari açık 

verdiği görüldü. Diğer yandan uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu olan Fitch, Küresel Ekonomik 

Görünüm Raporu yayımladı. Bu rapora göre Fitch; 

Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4.5 

seviyesinden yüzde 5.2 seviyesine yükseltti. Küresel 

ekonomiye yönelik beklentilerinde ise 2022 yılı büyüme 

beklentisini yüzde 2.9’dan yüzde 2.4 seviyesine düşürdü. 

Yeni günde 11:00’da yurtiçinden gelecek olan bütçe dengesi 

verisi izlenecek. 15:30’da ise ABD kanadında açıklanacak 

olan Perakende Satışlar ve İşsizlik Haklarından Yararlanma 

Başvuruları verileri küresel bazda volatiliteyi artıracaktır. 

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 2–18.35 

Direnç 3–18.40 

Destek 1–18.19 

Destek 2–18.12 

Destek 3-18.00 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1693 
Altın 

Hafta içerisinde ABD kanadından gelen beklenti üzerindeki 

enflasyon verisi altın üzerinde baskılar oluşmasına neden 

oldu. Şimdi gözler önümüzdeki hafta gerçekleşecek FOMC 

toplantısına çevrildi. Gerçekleşecek toplantı sonrasında FED 

faiz kararını açıklayacak. Enflasyonun yüksek seyrinin devam 

etmesi, FED’in de agrasif adımlar atabileceğine yönelik 

beklentileri artırdı. Haftaya 1716 seviyelerinde başlangıç 

yapan XAUUSD, haftanın dördüncü işlem gününde 1687 

seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi. Yeni günde 

15:30’da ABD kanadından gelecek olan İşsizlik Haklarından 

Yararlanma Başvuruları ve Perkande Satışlar verileri altında 

hareketliliğin artmasına neden olacaktır. XAUUSD grafiğini 

teknik olarak inceleyecek olursak 1693 – 1712 - 1730 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1680 – 1668 - 1655 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1712 

Direnç 3– 1730 

Destek 1–1680 

Destek 2–1668 

Destek 3–1655 
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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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