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 Ne Oldu? 

 Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik 
Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak yazılı 
açıklama yayımladı. Açıklamada, toplantıda Türkiye ile ABD 
arasındaki ikili ilişkilerin temellerini oluşturan ekonomik, güvenlik, 
kültürel ve sosyal derin bağların gözden geçirildiği vurgulandı. 

 Dünya Bankası, yüksek enflasyona karşı merkez bankaları eş 
zamanlı olarak faiz oranlarını artırdıkça 2023'te küresel resesyon 
riskinin arttığını bildirdi. 

 BM, Azerbaycan ile Ermenistan'ı gerilimi azaltmak için acil ve 
somut adımlar atmaya çağırdı. 

 ABD Dışişleri Bakanlığı, BM ve Türkiye'nin aracılığıyla 
Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatının 
yapılmasına izin veren anlaşmanın küresel gıda fiyatlarını 
düşürdüğünü ve küresel pazarlara 2,7 milyon metrik tondan fazla 
tahılın taşınmasını sağladığını bildirdi. 

 Almanya Maliye Bakanı Lindner: Enflasyon kontrolden çıkabilir. 
 ABD yönetimi, ülkeye yönelik yabancı yatırımlar konusunda 

ulusal güvenlik değerlendirmelerini yoğunlaştıracaklarını açıkladı. 
 Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ekim itibariyle 

üreticinin eline litre başına net 7,50 TL geçecek şekilde sabit 
bıraktı. 

 Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını 550 baz puan artırdı. 
 Elon Musk yüksek montanlı faiz artışının deflasyon riskini 

gündeme getireceğini, Fed'in faiz indirmesi gerektiğini söyledi. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

12:00 EUR *** TÜFE (Yıllık)(Ağu) %9.1 %9.1 

12:00 EUR ** TÜFE (Aylık)(Ağu) %0.5 %0.1 

12:00 EUR ** Çekirdek TÜFE (Yıllık)(Ağu) %4.3 %4.3 

17:00 USD ** Michigan Tüketici Beklentileri (Eyl) 59.7 58.0 
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0073 
EURUSD  

Geçtiğimiz hafta Avrupa kanadında merkez bankası 

olağandışı faiz artış kararı vermiş ve politika faizini 75 baz 

puan artırmıştı. Ardından hafta içerisinde Avrupa Merkez 

Bankası Başekonomisti Lane açıklamalarda bulunmuş ve 

gelecekteki faiz artışlarının sınırlı olabileceğini belirtti. Yeni 

günde ise Euro arlıkları için önemli ekonomik veri akışı 

bizleri bekliyor. TSİ 12:00’da Euro bölgesinden gelecek olan 

enflasyon verisi euro varlıklarında volatilitenin oldukça 

artmasına neden olacaktır. Euro bölgesinde yüksek 

enflasyon devam ediyor ve banka enflasyonu dizginlemek 

adına sıkılaşma adımları atıyor. Enflasyonun beklentinin 

üzerinde gelmesi bu adımlarının devam edebileceği 

beklentisini artırabilir. Pariteyi teknik olarak inceleyecek 

olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.0073 – 

1.0242 – 1.0363 seviyeleri direnç noktaları olarak takip 

edilebilir. Gevşemelerde ise 0.9875 – 0.9760 – 0.9621 

seviyeleri destek noktaları olarak test 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 

Haftanın son işlem gününde TCMB piyasa katılımcıları 

anketini yayımladı. Ankette piyasa katılımcıları 12 ay sonrası 

için enflasyon tahminini yüzde 36.74 seviyesine indirdiği 

görüldü. Bir önceki raporda bu beklenti yüzde 41.99 

seviyesindeydi. Ek olarak TCMB dün yaptığı açıklamasına 

göre 9 Eylül haftasında brüt rezervleri 1.8 milyar dolar arttı. 

Net rezervlere bakıldığında ise 14.1 milyar dolarla bir önceki 

haftayla aynı seviyede kalındığı görüldü. Dün ise ABD 

kanadından gelen sanayi üretimi verisi izlenmiş ve gelen 

veriye göre Ağustos’ta sanayi üretimi yüzde 0.2 azaldığı 

görülmüştü. Haftanın son işlem gününde pariteyi 

etkileyecek yurtiçinden gelecek ekonomik veri akışı 

bulunmuyor. 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– 1695 
Altın 

Haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda ABD 

kanadından gelen enflasyon verisi haftanın en önemli 

gelişmelerinden biri olarak akıllarda kaldı. Beklenti üzerinde 

gelen veri ardından gözler FED’e çevrildi. Önümüzdeki hafta 

gerçekleşecek olan Eylül toplantısı sonrasında FED faiz oranı 

kararını verecek. Beklenti üzerinde gelen enflasyon verisi 

ardından FED’in agresif faiz adımlarına devam edebileceği 

beklentileri arttı. Bu beklentiler ise altında baskıların 

oluşmasına neden olurken, bu baskılar ile aşağı yönlü 

hareketlenmeler gerçekleşti. Öyle ki altın yaklaşık olarak son 

iki yılın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi. 

Haftanın son işlem gününde 12:00’da Euro bölgesinden 

gelecek olan enflasyon verisi izlenecek. Veri ile Avrupa 

Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemlerde atabileceği 

adımların ipuçları aranacak. Küresel bazda bankaların yüksek 

faiz oranları, herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli 

metaller üzerinde baskılar oluşturuyor. XAUUSD grafiğini 

teknik olarak inceleyecek olursak 1695 – 1761 - 1805 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1635 – 1595 - 1565 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1761 

Direnç 3– 1805 

Destek 1–1635 

Destek 2–1595 

Destek 3–1565 
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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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