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 Ne Oldu? 

 Ticari kredi komisyonlarına sınırlama getirildi. Buna göre, Kredi 
kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere 
kullandırılan kredinin %1,10’unu geçemeyecek. 

 Ukrayna: Esir takası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi. 

 Kremlin: Putin ve Suudi Veliaht Prensi Salman OPEC+ çabalarını 
takdir etti. 

 ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon gelecek yıl gerileyecek, 

ancak %2 hedefine muhtemelen 2023'te ulaşılamayacak. 
 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi 

ile görüşerek Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ülkesinin Rusya 
üzerindeki etkisini kullanması çağrısı yaptı. 

 ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, BM Genel Kurul 
toplantıları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile 
2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması çabalarının duvara 
çarptığını söyledi.  

 İspanya Maliye Bakanı Montero, Rusya – Ukrayna savaşıyla 
birlikte başlayan yüksek enflasyon ve enerji krizi sorunlarına karşı 
zenginlerden ek vergi alınmasına yönelik çalışma başlattıklarını 
söyledi. 

Ne Olacak? 

 Japonya’da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 
 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün ekonomi odaklı bir toplantı 

düzenleyeceği medyada yer aldı. 
 Yurt içinde Turizm İstatistikleri yayımlanacakken, yurt dışı 

piyasalarda PMI verileri ön planda olacak. 
 Japonya hükümeti yeni ekonomi politikasını 30 Eylül'de 

görüşecek 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:30 EUR *** Almanya İmalat Satın Alma Md. End. (Eyl) 48.3 49.1 

10:30 EUR ** Almanya Hizmet Satın Alma Md. End. (Eyl) 47.2 47.7 

11:00 TRY * Yabancı Turist Girişi (Yıllık)(Ağu)  %52.84 

11:00 EUR ** İmalat Satın Alma Md. (PMI)(Eyl) 48.7 49.6 

11:00 EUR ** Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI)(Eyl) 49.0 49.8 

11:30 GBP *** Bileşik PMI 49.0 49.6 

11:30 GBP *** İmalat Satın Alma Md. End. (PMI)(Eyl) 47.5 47.3 

11:30 GBP *** Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI)(Eyl) 50.0 50.9 

21:00 USD *** FED Başkanı Powell’ın Konuşması   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 0.9875 
EURUSD  

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1.00 seviyelerinde 

başlangıç yapan EURUSD paritesi hafta içerisinde kademeli 

aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Haftanın en 

önemli gelişmelerinden biri olan FED faiz kararı ise paritede 

baskının devam etmesine neden oldu. Faizi 75 baz puan 

artıran FED, sıkılaşma adımlarının enflasyonu kontrol altına 

alana kadar devam edeceğini belirtti. Diğer yandan hafta 

içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde 

açıklamalarda bulundu. Lagarde; bankanın kabul 

edilemeyecek kadar yüksek enflasyon ile mücadele etmek 

ve talebi soğutmak için faiz oranlarını ekonomik büyümeyi 

sınırlayacak bir seviyeye kadar yükseltebileceğini belirtti. 

Diğer yandan Avrupa kanadında gösterge referans 

niteliğinde olabilecek olan Almanya 10 yıllıklarında ise getiri 

2013 yılından bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesinin üzerine 

çıktı. Haftanın son işlem gününde 10:30’da Almanya 

kanadından gelecek olan PMI verileri takip edilecek. 

11:00’da ise Euro bölgesinden gelecek PMI verileri 

izlenecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek 

olursak 0.9875 – 1.0050 – 1.0201 seviyeleri direnç noktaları 

olarak; 0.9760 – 0.9621 – 0.9479 seviyeleri ise destek 

noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.0050 

Direnç 3– 1.0201 

Destek 1– 0.9760 

Destek 2– 0.9621 

Destek 3– 0.9479 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.40 
USDTRY 

TL kanadı için haftanın en önemli gelişmesi olan TCMB para 

politikası toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrasında 

banka politika faizini 100 baz puan indirdi ve böylelikle 

yüzde 12 seviyesine çekilmiş oldu. Karar metni 

incelendiğinde ‘finansal koşulların destekleyici olmasının 

önemi’ ifade edildi. TCMB kararının önceki gününde ise FED 

75 baz puanlık sıkılaşma adımı atmıştı. Dün ki TCMB kararı 

sonrasında USDTRY paritesi yukarı yönlü hareketlenmeler 

gerçekleştirdi ve 18.40 seviyeleri ile tarihi rekor seviyelerde 

fiyatlamalar gerçekleştirdi. Banka Ağustos toplantısında da 

100 baz puanlık faiz indirim yoluna gitmişti. Haftaya 18.25 

seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta 

içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler 

gerçekleştirdi. Haftanın son işlem gününde 11:00’da 

yurtiçinden gelecek olan yabancı turist girişi verisi izlenecek. 

21:00’da ise FED Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma 

yakından izlenecek. USDTRY paritesini teknik olarak 

inceleyecek olursak 18.40 – 18.45 – 18.50 seviyeleri direnç 

noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 18.30 – 

18.20 – 18.12 seviyeleri destek noktaları olarak test 

edilebilir.  

Direnç 2–18.45 

Direnç 3–18.50 

Destek 1–18.30 

Destek 2–18.20 

Destek 3-18.12 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1680 
Altın 

Geçtiğimiz haftalarda baskılı fiyatlamalar gerçekleştiren 

altında bu hafta gözler FED kararındaydı. Banka Çarşamba 

akşamı son bulan toplantısı sonrasında 75 baz puanlık faiz 

artış kararı verdiğini açıkladı. Ek olarak; Fed Başkanı Powell 

resesyon pahasına da olsa enflasyonun düşürüleceğine 

yönelik mesajlar verirken, sıkılaşma adımlarının devam 

edebileceği beklentileri oluştu. Bu gelişmeler ise altını 

baskılamaya devam etti. Haftaya 1674 seviyelerinde 

başlayan altın, aşağı yönlü hareketlenmeler ile 1655 

seviyelerini test etti. Buralardan itibaren ise bir miktar 

toparlanma hareketleri yaşanırken, haftanın son işlem 

gününde haftaya başlangıç seviyesinin yakınlarında 

fiyatlamalar gerçekleşiyor. Yeni günde 21:00’da FED Başkanı 

Powell’ın yapması planlanan konuşması takip edilecek. 

XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 1680 – 

1692 - 1705 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1655 – 1635 - 

1612 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1692 

Direnç 3– 1705 

Destek 1–1655 

Destek 2–1635 

Destek 3–1612 
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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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