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 Ne Oldu? 

 Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: Enflasyon zirve yapana kadar 
faiz artırımlarını durdurmayacağız. 

 Cleveland Fed Başkanı Mester, ABD finans piyasalarının bazı 
bölümlerindeki yapısal kırılganlıkların, Federal Reserve'in yüksek 
enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha da yükselttiği için 
rotasından sapmasını önlemek için nispeten hızlı bir şekilde ele 
alınması gerektiğini söyledi. 

 Fed Yetkilisi Jefferson: Düşük enflasyon ABD refahının anahtarı. 
 ABD'de 7 Demokrat Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonuna 

yazdıkları mektupta, Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın 
soruşturulması için mektup yazdı. 

 Twitter, çalışanlarına şirketin tüm ofis binalarının hemen 
uygulamaya konulmak üzere geçici olarak kapatılacağını söyledi. 

 Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze 
fırlattığını duyurdu. 

 ABD, İran petrokimya şirketlerine uygulanan yaptırımları delen 13 
şirkete yaptırım uyguladı. 

 Japonya'da enflasyon Ekim'de yıllık %3,6 arttı. Enflasyon, 40 yılın 
en yüksek seviyesine yükseldi. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 GBP *** Perakende Satışlar (Aylık)(Eki) %0.3 -%1.4 

10:00 GBP ** Perakende Satışlar (Yıllık)(Eki) -%6.5 -%6.9 

11:30 EUR *** AMB Lagarde’ın Konuşması   

18:00 USD *** Mevcut Ev Satışları (Eki) 4.38M 4.71M 

18:00 USD ** Mevcut Konuş Satışları (Aylık)(Eki)  -%1.5 
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0491 
EURUSD  

Piyasalar dün Euro bölgesinden gelen TÜFE verisini takip etti. 

Gelen açıklamaya göre Euro bölgesinde enflasyon Ekim’de yıllık 

bazda yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti ise yıllık bazda 

artışın yüzde 10.7 seviyelerinde olmasıydı. Aylık bazda 

bakıldığında ise artış beklentilere paralel olarak yüzde 1.5 olarak 

gerçekleşti. Şimdi gözler merkez bankasında. Banka Euro 

bölgesindeki rekor seviyeleri kontrol altında tutmak için attığı 

agresif sıkılaşma adımlarına devam edecek mi ve edecekse bunun 

ivmesi nasıl olacak? Tüm bu sorular veriler ile ipuçları aranıyor. 

ABD kanadından gelen enflasyon ve ÜFE verilerinin beklentilerin 

altında kalması yetkilileri enflasyon konusunda bir miktar 

rahatlatmış ve FED’in agresif adımlarındaki ivmesinin 

yavaşlayabileceğine yönelik beklentileri oluşturmuştu. Bu sebeple 

Avrupa Merkez Bankası’da faiz artış temposunda yavaşlamayı 

değerlendirmeye alabilir. Tüm gelişmeler yakından izlenecek. 

Bugün TSİ 11:30’da ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip 

edilecek. 18:00’da ise ABD kanadından gelecek olan Mevcut Ev 

Satışları verisi dolar endeksinde volatilitenin artmasına neden 

olabilir. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 

yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.0491 – 1.0631 – 1.0776 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0312 – 1.0191 – 0.9978 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.0631 

Direnç 3– 1.0776 

Destek 1– 1.0312 

Destek 2– 1.0191 

Destek 3– 0.9978 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.65 
USDTRY 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklamasına göre 

11 Kasım’da son bulan haftada bankanın brüt rezervleri 117 

milyar doları aştı ve böylelikle son 1 yılın en yüksek 

seviyelerine çıktı. Net rezervlere baktığımızda ise 4 ayın en 

yüksek seviyeleri görüldü. Diğer yandan ABD kanadından 

gelen ekonomik veriler takip edildi. Gelen verilere göre 

ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik maaşı başvuruları 4K düştü 

ve böylelikle 222 bin seviyesine gerileme yaşandı. Gelen veri 

ile birlikte FED’in agresif sıkılaşma adımlarına rağmen işgücü 

piyasasında işe alımların devam ettiği görüldü. Bilindiği gibi 

son istihdam verisi de ülkede beklentilerin üzerinde 

gerçekleşmişti. Yeni günde ise 18:00’da ABD kanadında 

açıklanacak olan mevcut ev satışları verisi izlenecek. 

USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 18.65 – 

18.75 – 18.85 seviyeleri direnç noktaları olarak takip 

edilebilir. Gevşemelerde ise 18.45 – 18.32 – 18.15 seviyeleri 

destek noktaları olarak test edilebilir. 

Direnç 2–18.75 

Direnç 3–18.85 

Destek 1–18.45 

Destek 2–18.32 

Destek 3-18.15 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1785 
Altın 

Geçtiğimiz hafta ABD kanadından gelen enflasyon verisinin 

beklentilerin altında kalması ons altını desteklemiş ve yukarı yönlü 

sert hareketlenmeler yaşanmasına neden olmuştu. Yeni hafta ile 

birlikte piyasalar gelen ekonomik verilerden FED’in atabileceği 

adımlara dair ipuçları arıyor. Her ne kadar ülkede enflasyon 

beklentilerin altında kalsa da, yüksek seviyelerine devam ediyor. 

Bu sebeple FED’in sıkılaşma adımlarının devam etmesi bekleniyor. 

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1766 seviyelerinde başlangıç 

yapan ons altın, hafta içerisinde 1787 seviyelerini test etti. 

Bununla birlikte haftanın son işlem gününe ise haftaya başlangıç 

seviyesinin yakınlarında fiyatlamalar ile başladı. Yeni günde TSİ 

18:00’da ABD kanadından gelecek olan Mevcut Ev Satışları verisi 

izlenecek. Veri ile birlikte dolar endeksinde volatilite artacaktır. 

XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 1785 – 1800 - 

1815 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Gevşemelerde ise 1752 – 1735 - 1715 seviyeleri destek noktaları 

olarak test edilebilir. 

Direnç 2– 1800 

Direnç 3– 1815 

Destek 1–1752 

Destek 2–1735 

Destek 3–1715 
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Küçük Su Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. 4/2, 34768 Kat:7 Ümraniye/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 3. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %31.92; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı 
%68.08’dir.  
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