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 Ne Oldu? 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Bakan Akar ile 
telefonda görüşerek vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere 
ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi aldı. 

 Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nın 
başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve 
uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. 

 Erdoğan, marketlerdeki fiyatlamalara ilişkin olarak, "Değişik 
öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu 
bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" dedi. 

 San Francisco Fed Başkanı Daly bankanın faiz artırımlarına 
devam edeceğini ve faizlerin muhtemelen %5 civarına 
yükseleceğini belirtti. 

 Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne tavan fiyat 
uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını belirterek, "Tavan 
fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyi 
planlamıyoruz. Petrolümüzü pazar odaklı ortaklara 
yönlendireceğiz veya üretimi azaltacağız." dedi. 

 Rusya Devlet Başkanı Putin, küresel gıda piyasasındaki 
dengesizlikler nedeniyle Batılı ülkeleri suçladı. 

 Almanya Eski Başbakanı Schröder, Rusya – Ukrayna savaşının 
bir şekilde durdurulması gerektiğini belirti ve Türkiye'nin kilit 
rolüne vurgu yaptı. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 TRY * Tüketici Güveni (Kas)  76.2 

19:00 USD ** FOMC Üyesi Mester’ın Konuşması   

21:00 USD ** 7 Yılık Senet İhalesi   

22:45 USD ** FOMC Üyesi Bullard’ın Konuşması    
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0364 
EURUSD  

Haftanın ilk günü 1,0321 seviyesinden açılan EUR/USD paritesi 

gün içi sergilediği seyirde başlangıç fiyatının yaklaşık olarak yüzde 

0,80 altında; 1,0238 seviyesinden kapatarak günü tamamladı. 

Haftanın ilk işlem gününde piyasalar ekonomik takvim 

bakımından sakin bir gün geçirdi. Bu hafta ise EURO Bölgesi için 

ekonomik veri olarak Perşembe günü açıklanacak olan AMB Para 

Politikası Toplantı Tutanaklarının yayınlanması piyasaların 

dikkatinde olacaktır. AMB Başekonomisti Philip Lane verdiği 

demeçte, ‘’75 baz puan gibi oldukça büyük bir faiz artırımı için bir 

platform artık mevcut değil’’ diye söyledi. Ayrıca Euro Bölgesi’nde 

yaşanacak resesyonun ılımlı ve kısa süreli olacağını da savundu. 

Aralık toplantısı için AMB çoğu yetkilisinden gelen güvercin 

açıklamalar piyasalarda 50 baz puanlık beklenti yaratıyor. Ayrıca 

enerji krizinin devam ettiği Avrupa’da Rusya’ya uygulanan 

yaptırımlar devam ederken Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, 

Tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünlerini 

satmayacaklarını belirtti. Enerji krizinin belirsizliği EUR/USD 

paritesinde baskılara sebep oluyor. Yeni güne 1,0242 

seviyesinden başlayan EUR/USD paritesinde piyasalar ekonomik 

veri bakımından sakin bir gün geçirecektir. EURUSD paritesini 

teknik olarak inceleyecek olursak 1.0364 – 1.0491 – 1.0631 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0191 – 1.0087 – 0.9978 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

 

Direnç 2– 1.0491 

Direnç 3– 1.0631 

Destek 1– 1.0191 

Destek 2– 1.0087 

Destek 3– 0.9978 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.65 
USDTRY 

Haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izleyen USDTRY 

paritesinde piyasalar Perşembe gününe odaklandı. 

Perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı 

gerçekleşecek ve toplantı sonrasında banka faiz oranı 

kararını açıklayacak. Genel beklenti bankanın faiz 

indirimlerine devam etmesi ve faizi tek haneye indirmesi 

yönünde ağırlık kazanmış durumda. Karar ve karar metni 

yakından takip edilecek. Diğer yandan dolar kanadından 

dan gelen haber akışları izlendi. Son olarak San Francisco 

Fed Başkanı Daly; FED’in faiz artırımlarına devam edeceğini 

ve faizlerin tahminen yüzde 5 civarına yükseleceğini belirtti. 

Yeni günde ise 10:00’da yurtiçinden gelecek olan Tüketici 

Güveni verisi izlenecek. USDTRY paritesini teknik olarak 

inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 

sırasıyla 18.65 – 18.75 – 18.85 seviyeleri direnç noktaları 

olarak; 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– 1760 
Altın 

Haftanın ilk işlem gününe 1749 seviyesinden başlayan ons altın 

gün boyunca sergilediği seyirde günü başlangıç fiyatının yaklaşık 

olarak yüzde 0,70 altında; 1738 seviyesinden günü tamamladı. 

Haftanın ilk günü ekonomik takvim bakımından cılız bir gün 

geçiren piyasalar bu hafta Çarşamba günü FED toplantı 

tutanaklarına odaklanacaktır. Aralık ayı faiz toplantısı için bir 

ipucu aranacak olan toplantı tutanaklarında FED’in sıkılaşma 

süreci içerisinde faizleri toplam hangi miktara çıkartacağı 

konusunda öngörü olacaktır. Bilindiği üzere Goldman Sachs Fed 

faiz zirve tahmini yüzde 5-5,25 civarında tutarken, Cumartesi 

günü açıklama yapan Atalanta FED Başkanı Bostic zirveyi yüzde 4-

4,75 olarak tahmin etti. Ayrıca FED’in güvercin üyelerinden Mary 

Daly ise yüzde 4,75-5,25 civarı bir faiz öngörüsünde bulunmuştu. 

ABD ekonomisinin sıkılaşma süreci ons altında baskılara neden 

olurken Aralık ayı için piyasaların faiz artışı beklentisi 50 baz puan 

olarak görünüyor. Yeni günde 1737 seviyesinden güne başlayan 

ons altında piyasalar, TSİ 19:00’da FED Üyesi Mester, TSİ 22:45’te 

Fed Üyesi Bullard’ın konuşmaları yakından takın edilecektir. 

XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 1760 – 1780 - 

1800 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1730  1705 - 1680 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

 

Direnç 2– 1780 

Direnç 3– 1800 

Destek 1–1730 

Destek 2–1705 

Destek 3–1680 
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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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