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 Ne Oldu? 

 Saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir 
deprem meydana geldi. 

 İçişleri Bakanı Soylu: Herhangi bir can kaybımız yok. Köylerdeki 
taramalarımız devam ediyor. Birkaç köyde ahır yıkılması söz 
konusu. 

 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 
AB'nin yaptırım uyguladığı Rusya'ya Türkiye üzerinden ihracat 
yaptığı iddiasını, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kendisine 
verdiği istatistiklerle reddetti. 

 Beyaz Saray: Terör tehdidine karşı Türkiye'nin her türlü kendini 
savunma hakkı var. 

 ABD, G7'nin yakında Rus petrolü için tavan fiyat seviyesini 
açıklayacağını ve düzenli olarak ayarlama yapacağını bildirdi. 

 Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, Suriye'deki gelişmeleri 
izlediklerini belirterek, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. 

 Biden yönetimi, öğrenci kredilerindeki ödeme duruşunu Haziran 
sonrasına veya yasal zorluklar çözülene kadar uzatacak. 

 AMB Yönetim Konseyi Üyesi Simkus enflasyonla mücadele için 
Aralık’ta da 50 veya 75 baz puan artırmak gerektiğini söyledi. 

 Meta Sözcüsü, CEO Zuckerberg'in gelecek yıl görevden 
ayrılacağı haberini yalanladı. 

 Yeni Zelanda Merkez Bankası, 75 baz puanlık faiz artırımı ile 
merkez bankası tarihindeki en büyük faiz artırımını gerçekleştirdi. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

11:30 EUR *** Almanya İmalat Satın Alma Md. End. (PMI)(Kas) 45.0 45.1 

11:30 EUR ** Almanya Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI)Kas 46.2 46.5 

11:30 EUR ** ECB’den De Guindos’un Konuşması   

12:30 GBP *** Bileşik PMI 47.2 48.2 

12:30 GBP *** İmalat Satın Alma Md. End. (PMI) 45.7 46.2 

12:30 GBP *** Hizmet Satın Alma Md. End. (PMI) 48.0 48.8 

16:00 USD *** İnşaat İzinleri 1.526M 1.564M 

16:30 USD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)(Eki) %0.1 -%0.5 

16:30 USD *** İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv. 225K 222K 

18:00 USD *** Yeni Konut Satışları (Eki) 570K 603K 

18:30 USD *** Ham Petrol Stokları -1.055M -5.400M 

22:00 USD *** FOMC Toplantı Tutanakları   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0388 
EURUSD  

Güne 1,0240 seviyesinden başlangıç yapan EUR/USD paritesi, 

günü başlangıç fiyatının yaklaşık olarak yüzde 0,60 yukarısında 

1,0302 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi dün ekonomik 

takvim bakımından cılız bir gün geçirdi. Salı günü Viyana’da 

Litvanya Merkez Bankası Başkanı Simkus, rekor enflasyonla 

mücadele için Aralık ayında en az 50 baz puan faiz artırmak 

zorunlu görünüyor derken, 75 baz puanlık artışta mümkün 

olduğunu belirtti. Simkus faiz artışının gelecek veriler ışığında 

gerekirse Mart ayında da devam edeceğini belirtti. AMB Politika 

Yapıcısı Üyesi Villeroy de Galhau enflasyonun Fransa ve Avrupa’da 

gelecek yılın ilk yarısında zirveye ulaşması gerektiğini belirtti. 

Enerji krizinin devam ettiği Avrupa’da önlemler ve paketler 

açıklanmaya devam ediyor. AB Komisyonu’ndan doğalgazda tavan 

fiyat uygulanması teklifini sundu ve vadeli doğalgaz fiyatında 

megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamasını teklif etti. 

AB enerji bakanları Komisyon’un teklifi 24 Kasım’da 

değerlendirecek. Ayrıca Norveç devletinin sahibi olduğu enerji 

şirketi Equinor ve ortakları doğalgaza 1,44 milyar dolar yatırım 

yapacağını açıkladı ve proje 20 milyar metreküp doğalgazın, 

Avrupa’ya ihracını amaçlıyor. Yeni güne 1,0302 seviyesinden 

başlayan EUR/USD paritesinde piyasalar, 11:30’da PMI verilerini 

izleyecek. ABD kanadında ise 16:30’da işsizlik haklarından 

yararlanma, dayanıklı mal siparişleri; 18:00’da ise Yeni konut 

Satışları verileri izlenecek. EURUSD paritesinde 1.0388 – 1.0491 – 

1.0631 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0191 – 1.0087 – 

0.9943 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– 0.9943 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.65 
USDTRY 

Piyasalar TÜİK’in açıkladığı tüketici güveni endeksi verisini 

takip etti. Açıklamaya göre Kasım’da tüketici güven endeksi 

76.6 olarak gerçekleşti. Böylelikle yükselişin devam ettiği 

görüldü. Diğer yandan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü OECD; ‘Global Ekonomik Görünüm’ raporunu 

yayımladı. Rapora göre küresel ekonomik büyümenin 

önümüzdeki yıl yüzde 2.2 seviyesine yavaşlayacağı 

öngörülürken; Türkiye ekonomisi için 2023 büyüme hedefi 

ise yüzde 3 seviyesinde tahmin edildi. Yeni günde ABD 

kanadından gelecek olan ekonomik veriler küresel bazda 

volatilitenin artmasına neden olacaktır. Diğer yandan TL 

kanadı için yarın büyük gün. TCMB yarın para politikası 

kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve toplantı sonrasında 

faiz oranı kararını açıklayacak. Beklentiler faiz indirimlerinin 

devam etmesi ve faizin tek haneye indirilmesi. Bu sebeple 

yarın tüm gözler TCMB’de olacak. USDTRY paritesini teknik 

olarak inceleyecek olursak 18.65 – 18.75 – 18.85 seviyeleri 

direnç noktaları olarak; 18.45 – 18.32 – 18.15 seviyeleri ise 

destek noktaları olarak takip 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– 1750 
Altın 

Güne 1737 seviyesinden başlayan ons altın günü başlangıç 

fiyatının bir miktar üstünde 1739 seviyesinden tamamladı. Bugün 

piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarında olacak ve Aralık 

ayı faiz beklentisi için piyasalar ipucu arayacaktır. Küresel 

piyasalarda gündem FED’in yavaşlama sinyallerinde. Dün 

konuşma gerçekleştiren Cleveland FED Başkanı Loretta Mester’in 

açıklamalarında, ‘’bir sonraki toplantıda 75 baz puandan 

yavaşlayabileceğimizi düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı. San 

Francisco Fed Başkanı Daly ise faizleri yüzde 5 noktasına getirmek 

iyi bir başlangıç olacak dedi. Ayrıca eski ABD Hazine Bakanı 

Summers, ABD enflasyon veya uzun sürecek durgunluk arasında 

iki yönlü riskle karşı karşıya diye söyledi. Piyasalara bir sonraki faiz 

toplantısı için 50 baz puan beklentisi ons altında baskıların bir 

miktar azalmasına sebep olabiliyor. Ek olarak bir önceki toplantıya 

göre daha düşük bir faiz artışı riskli varlıklarda volatilitenin 

artmasına neden olabilir. Yeni güne 1739 seviyesinden başlayan 

ons altında piyasalar, ABD’den TSİ 16:00’da gelecek olan İnşaat 

izinleri; 16:30’da gelecek olan Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri 

ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları; TSİ 18:00’da ise 

Yeni konut Satışları verilerini izleyecek. Akşam TSİ 22:00’da ise 

FOMC toplantı tutanakları FED’in faiz patikası hakkında ipuçları 

için yakından takip edilecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak 

inceleyecek olursak 1750 – 1765 - 1785 seviyeleri direnç noktaları 

olarak; 1730 – 1715 - 1703 seviyeleri ise destek noktaları olarak 

takip edilebilir.  

 

Direnç 2– 1765 

Direnç 3– 1785 

Destek 1–1730 

Destek 2–1715 

Destek 3–1703 
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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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