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 Ne Oldu? 

 ÖTV matrah limiti artırıldı. Otomobillerde %45 ÖTV oranı için 

esas alınan matrah eşiği 120.000 – 184.000 TL’ye, %50 ÖTV 
oranı için esas alınan matrah eşiği 150.000 – 220.000 TL’ye, %60 
ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175.000 – 250.000 TL’ye, 
%70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200.000 – 280.000 
TL’ye yükseltildi. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı yeniden değerleme oranını 
%122,93 olarak belirledi. 

 Fed tutanaklarında çoğu Fed yetkilisi yakında faiz artışlarının 
hızının yavaşlamasını destekledi. 

 Fed tutanaklarında Fed ekonomistlerinin politika yapıcıları faiz 
artırımlarının başladığı Mart ayından beri ilk kez resesyon 
ihtimalinin yaklaşık %50’ye yükseldiği uyarısını yaptığı görüldü. 

 ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde gerilimi derhal 
azaltma çağrısında bulunuyoruz. 

 Pentagon: Türkiye'nin operasyonları Suriye'de ABD askerlerinin 
güvenliğini tehdit etti. 

 İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Pill bankanın 
enflasyonist baskılarla mücadele etmek için daha fazla faiz 
artırması gerektiğini söyledi. 

 Güney Kore Merkez Bankası borçlanma faizini %3,25'e yükseltti. 

Ne Olacak? 

 TCMB faiz kararı bugün açıklanacak. 
 ECB Tutanakları bugün yayımlanacak. 
 Moody’s’in 25 Kasım’da Türkiye değerlendirmesi yapması 

bekleniyor. 

 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 TRY ** Kapasite Kullanım Oranı (Kas)  %76.9 

10:00 TRY * İmalat Güveni (Kas)  100.3 

12:00 EUR *** Almanya İFO İş İklimi End. (Kas) 85.0 84.3 

12:00 EUR ** Almanya Mevcut Değerlendirme (Kas) 93.8 94.1 

14:00 TRY *** Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Kas) %9.0 %10.5 

14:00 TRY *** Gecelik Borçlanma Faizi (Kas)  %9.00 

14:00 TRY ** Gecelik Faiz Oranları (Kas)  %12.00 

15:30 EUR *** Avrupa MB Para Politikası Top. Tutanakları   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0491 
EURUSD  

Dün 1,0302 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi, gün 

sonunda başlangıç fiyatının yaklaşık olarak yüzde 0,87 üzerinde 

1,0393 seviyesinden tamamlayarak değer kazancı yaşadı. Dün 

piyasalar Euro Bölgesi’nden gelen PMI verilerini takip etti. PMI 

verileri piyasaların beklentisinin aksine bir önceki aya göre artarak 

ekonomik gerilemenin hafifleyebileceğine dair işaret etti. Hizmet 

PMI 48,6; İmalat PMI 47,3 ve S&P Global Bileşik PMI 47,8 artarak 

gerçekleşti. Rekor enflasyonun yaşandığı Avrupa’da PMI 

verilerinin beklenmedik bir şekilde artması Euro Bölgesi için 

durgunluğun devam etmesinin beklendiği fakat daha hafif 

geçebileceği belirtildi. Bugün ise gözler AMB toplantı 

tutanaklarında olacak ve yapılan açıklamalara göre Aralık ayı için 

nasıl bir strateji ve faiz politikasında nasıl ilerleneceği yönünde 

ipuçları aranacaktır. Yeni günde 1,0395 seviyesinden açılan 

EUR/USD paritesinde piyasalar, TSİ 15:30’da AMB Para Politikası 

Toplantı Tutanaklarının yayınlanması takip edilecektir. 12:00’da 

ise Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi Almanya kanadından 

gelecek olan İFO İş İklimi End. Verisi Euro varlıklarında 

volatilitenin artmasına neden olabilir. EURUSD paritesini teknik 

olarak inceleyecek olursak 1.0491 – 1.0631 – 1.0781 seviyeleri 

direnç noktaları olarak; 1.0364 – 1.0242 – 1.0097 seviyeleri ise 

destek noktaları olarak takip edilebilir. 

 

Direnç 2– 1.0631 

Direnç 3– 1.0781 

Destek 1– 1.0364 

Destek 2– 1.0242 

Destek 3– 1.0097 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–18.65 
USDTRY 

Piyasalar hafta başlarında yurtiçinden gelen tüketici güven 

endeksi verisini takip etmiş ve Kasım’da söz konusu verinin 

76.6 ile son bir yılın zirvelerinde gerçekleştiği görülmüştü. 

Böylelikle yükselişin sürdüğü görüldü. Bununla birlikte 

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bazı açıklamalarda bulundu. 

Nebati; fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım 

gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıldığını, 

enflasyondaki tedrici düşüşün yakın zamanda 

gerçekleşeceğini belirtti. Haftanın dördüncü işlem gününde 

ilk olarak 10:00’da yurtiçinden gelecek olan Kapasite 

Kullanım Oranı ve İmalat güveni verileri izlenecek. Bunlarla 

birlikte bugün gözler TCMB’de olacak. Bugün gerçekleşecek 

olan para politikası kurulu sonrasında banka faiz oranı 

kararını 14:00’da açıklayacak. Beklentiler bankanın faiz 

indirimlerine devam etmesi ve faizin tek hanelere inmesi 

yönünde ağırlık kazanmış durumda. Bu sebeple bugün 

gözler TCMB’de olacak. USDTRY paritesini teknik olarak 

inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 

sırasıyla 18.65 – 18.75 – 18.85 seviyeleri direnç noktaları 

olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü 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– 1765 
Altın 

Dün 1739 seviyesinden açılan ons altın, günü başlangıç fiyatının 

yaklaşık olarak yüzde 0,54 üzerinde 1749 seviyesinden tamamladı. 

Dün piyasalar FED tutanaklarını takip etti. Tutanaklarda özetle, 

Fed yetkilileri, faiz seviyesinin artık faiz artış hızından daha önemli 

olduğunu belirtti ve politikayı gereğinden fazla sıkılaştırmanın 

daha büyük risk olduğunu düşünüyoruz diye belirtti. Ek olarak hızlı 

parasal sıkılaşmanın finansal sistemde istikrarsızlık riski 

oluşturduğunu belirten Fed yetkilileri, politika sıkılaştıkça Fed’in 

piyasadaki bozulmalara müdahale etmeye hazır olması gerektiğini 

belirtti. Ayrıca Fed yetkilileri, faiz artış hızını yavaşlatmadan önce 

daha fazla veri görmek istediklerini, faiz artış hızının 

yavaşlatmanın istikrarsızlığı azaltacağını ve faiz artışlarından 

kaynaklanan risklerin arttığını vurguladı. Dikkat çeken nokta ise 

para politikasının gecikmeli etkilerinin ve kümülatif sıkılaştırmanın 

önemini teyit etti açıklaması oldu. Son olarak Fed yetkilileri, nihai 

faiz seviyesinin daha önce beklediklerinden daha yüksek olacağını 

öngördü. Tutanakların yayınlanmasının ardından dünyanın en 

büyük Türev borsası olan CME Group anketine göre Aralık ayı 

toplantısı için beklenti yüzde 75,8 ile 50 baz puan; yüzde 24,2 ile 

75 baz puan olarak gözüküyor. Fed faiz kararı 13-14 Aralık günü 

açıklanacak. Değerli metal güvercin tonda yayınlanan tutanakların 

ardından bir miktar değer kazanımı yaşadı. Yeni güne 1748 

seviyesinden açılan ons altını teknik olarak inceleyecek olursak 

yukarı yönlü hareketlenmelerde 1765 – 1785 - 1807 seviyeleri 

direnç noktaları olarak; 1740 – 1720 - 1704 seviyeleri ise destek 

noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1785 

Direnç 3– 1807 

Destek 1–1740 

Destek 2–1720 

Destek 3–1704 
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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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