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 Ne Oldu? 

 TCMB, TL mevduatı düşük bankalara uygulayacağı komisyon 
oranlarında artırıma gitti. TL mevduat/katılım payı oranı %50’nin 
düşük olan bankaların zorunlu karşılıklarına %8 komisyon 
uygulanacak. Bu oran bir önceki düzenlemede %3’tü. 

 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişikliğe 
gidildi. Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için 
verilebilecek azami teminat tutarı 320.000 TL’den 640.000 TL’ye 
yükseltildi. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu sayede önümüzdeki 
dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli 
seviyelere inmesini bekliyoruz. 

 İngiltere hükümeti, departmanlarına, güvenlik risklerini öne 
sürerek hassas binalara Çin bağlantılı güvenlik kameraları 
kurmayı bırakmalarını bildirdi. 

 Ukrayna'nın şirketi Ukrenergo, Rusya'nın bu hafta düzenlediği 
yoğun füze saldırıları sonrası ülkenin elektrik ihtiyacının sadece 
%50'sinin karşılanabildiğini açıkladı. 

 İngiltere'de Ekim ayında otomobil üretimi yıllık %7,4 arttı. 
 Elon Musk: Twitter, önümüzdeki haftadan itibaren askıya alınan 

bazı hesaplara af getirecek. 

Ne Olacak? 

 ABD’de piyasalar yarım işlem günü tatil olacakken, Almanya’da 
büyüme verileri açıklanacak. 

 Moody’s’in bugün Türkiye değerlendirmesi yapması bekleniyor. 

 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 EUR ** Almanya GSYİH (Yıllık)(3. Çeyrek) %1.1 %1.7 

10:00 EUR *** Almanya GSYİH (Yıllık)(3. Çeyrek) %0.3 %0.1 

10:00 EUR ** GFK Tüketici Güven Endeksi (Ara) -39.6 -41.9 

11:50 EUR ** ECB Denetleme Kurulu Üyesi Jochnick’in Knş.   

20:00 EUR ** ECB’den De Guindos’un Konuşması   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0491 
EURUSD  

Haftaya 1,0321 seviyesinden başlangıç yapan EUR/USD paritesi, 

hafta boyunca sergilediği seyirde haftayı başlangıç fiyatının bir 

miktar üzerinde kapatmaya hazırlanıyor. Dün ise 1,0395’ten açılan 

parite, günü değer kazanımı ile 1,0412 seviyesinden tamamladı. 

Dün piyasalar AMB Para Politikası tutanaklarını takip etti. Yapılan 

açıklamalarda, yetkililerin bir kaçı 50 baz puan faiz artışını 

desteklerken, yetkililerin birçoğu 75 baz puan faiz artışında 

hemfikir denildi. AMB yetkilisi Lane ise enflasyon uzun bir süre 

yüzde 2 üzerinde kalabilir dedi. AMB yetkilisi Schanabel ise, 

enflasyonun çok yüksek seyrettiğini faiz artışlarında yavaşlamak 

için çok erken olacağını söyledi. Ayrıca AMB Başkan yarıdımcısı 

Luis de Guindos bir sonraki adımın verilere bağlı olduğunu belirtti. 

Bilindiği üzere enflasyon Ekim’de yüzde 10,6 ile rekor kırmıştı. 

Guindos gelecek yılın ilk yarısından itibaren enflasyonda gerileme 

görüleceğini belirtti. Ek olarak Avrupa’nın Rusya ile enerji 

krizindeki son gelişme AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen, AB’nin Rusya’ya karşı 9’uncu yaptırım paketi hazırlığı içinde 

olunduğunu belirtti ve Rus petrolü için küresel tavan fiyatı 

uygulayacağız dedi. Haftanın son işlem gününde 1,0407 

seviyesinden başlayan EUR/USD paritesinde piyasalar ekonomik 

veri bakımından sakin bir gün geçirecek. EURUSD paritesini teknik 

olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 

1.0491 – 1.0631 – 1.0781 sırasıyla 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 

TL kanadında haftanın en önemli gelişmesi TCMB’nin para 

politikası kurulu toplantısıydı. Dün gerçekleşen toplantı 

sonrasında banka beklentilere paralel olarak politika faizini 

1.5 puan indirdi ve böylelikle yüzde 9 seviyesine çekmiş 

oldu. Karar metnine bakıldığında faiz indirim döngüsünün 

sonlandırılmasına karar verildiği, mevcut politika faizinin 

yeterli düzeyde olduğu ve bankanın parasal aktarımı 

destekleyecek ek tedbirlerin alınacağı, uygulanacak 

politikaların 2023 para-kur metninde yayımlanacağı 

belirtildi. Böylelikle TCMB 2 yıl sonra politika faizini tek 

haneye indirirken, indirim döngüsünü de yaptığı açıklama 

ile bitirmiş oldu. Diğer yandan TÜİK’in açıklamasına göre 

mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda 

aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1 azaldı; perakende 

ticaret sektörüne baktığımızda ise yüzde 2.1; inşaat 

sektöründe ise yüzde 1.2 yükseliş yaşandı. Haftanın son 

işlem gününde 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– 1785 
Altın 

Haftaya 1749 seviyesinden başlayan ons altın hafta boyunca 

sergilediği seyirde en düşük 1720 seviyesini görürken, en yüksek 

ise 1758 seviyesini test etti. Dün ise 1748 seviyesinden açılan 

değerli metal günü başlangıç fiyatının üzerinde 1753 seviyesinden 

tamamladı. Nisan ayından Ekim ayının sonuna kadar değer 

kaybına devam eden ons altın, Kasım ayına 1632 seviyesinden 

başladı ve ayın sonlarına doğru gelirken yaklaşık olarak yüzde 7,50 

değer kazanımı ile sabah saatlerinde 1755 seviyesinden 

fiyatlanıyor. FED’in ağır sıkılaştırma politikaları, dolar endeksinin 

yükselişi ve aynı zamanda ABD tahvillerinin değerlenmesi ons 

altında baskılar oluşturmaya devam ediyordu fakat yayımlanan 

tutanaklardan sonra güvercin tonda gelen açıklamalar ons altın 

üzerinde birtakım değer kazanımlarına yol açıyor. Aynı zamanda 

faiz artışında yavaşlama sinyalleri vermesiyle, küresel piyasalarda 

doların güç kaybetmesine neden oldu. Ek olarak ABD 10 yıllık 

tahviller altı baz puan gerileyerek yüzde 3,69 seviyesine indi. 

Haftanın son işlem gününe ise 1755 seviyesinden başlayan değerli 

metalde piyasalar, ABD’de piyasaların tatil olması sebebiyle sakin 

bir gün geçirebilir. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek 

olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1785 – 1805 - 

1830 seviyeleri direnç noktaları olarak; gevşemelerde ise 1732 – 

1715 - 1702 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.  

Direnç 2– 1805 

Direnç 3– 1830 

Destek 1–1732 

Destek 2–1715 

Destek 3–1702 
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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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