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Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 24.317 kişi,
hayatını kaybeden kişi sayısının ise 189 kişi olduğu açıklandı.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
meydana geldi.
Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova,
Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sinop, Düzce, Tekirdağ ve Bartın'da
yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
ABD Başkanı Biden: Omicron varyantı endişe nedeni ancak panik
sebebi değil.
Fed Başkanı Powell: Covid-19 vakalarındaki son artış ve Omicron
varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet
üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturuyor ve enflasyon için
belirsizliği artırıyor.
Fitch, Omicron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika
oluşturma zorluklarını artırdığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanı Yellen: Amerika, ödemelerini zamanında ve
eksiksiz yapmalı. Bunu yapmazsak, mevcut toparlanmamıza
zarar vereceğiz.
G7 ülkeleri Sağlık Bakanları Omicron varyantına karşı acil eylem
çağrısı yaptı.
ABD'de tedarik zincirindeki aksamalara ilişkin soruşturma
başlatıldı.
Çin'de İmalat PMI Kasım'da 50,1 ile eşik değerin üzerine yükseldi.
İngiltere hükümeti, 18 yaş üstü herkesin üçüncü doz aşı
olabileceğini açıkladı. Ayrıca ikinci ve üçüncü doz aşılar
arasındaki süre 6 aydan 3 aya indirilecek.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

%7.5

%21.7

10:00 TRY

**

GSYİH (Yıllık)(3. Çeyrek)

11:55 EUR

***

Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Kas)

-25K

11:55 EUR

**

Almanya İşsizlik Oranı (Kas)

%5.3

%5.4

13:00 EUR

***

TÜFE (Yıllık)(Kas)

%4.4

%4.1

13:00 EUR

**

TÜFE (Aylık)

18:00 USD

***

CB Tüketici Güveni (Kas)

18:00 USD

***

FED Başkanı Powell’ın Yorumları

-39K

%0.8
110.9

113.8
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1332

EURUSD

Avrupa kanadında son günlerde gündem koronavirüsün yeni
varyantı olan Omicron. Yeni varyant Almanya, İtalya ve
Direnç 3– 1.1442
İngiltere gibi başlıca Avrupa ülkelerinde görüldü ve Güney
Afrika uçuşları kapandı. Bununla beraber ülkelerin yeni kovid
Destek 1– 1.1257 tedbirleri uygulayabileceği söyleniyor ve bu haber akışları
Destek 2– 1.1188 Euro varlıklarında baskılar oluşmasına neden oluyor. Bu
Destek 3– 1.1114 konuda AMB Başkanı Lagarde Pazar günü açıklamalarda
bulundu ve euro bölgesinin Omicron varyantının ekonomik
etkisiyle yüzleşmek için donanımlı olduğunu belirtti. Diğer
yandan haftanın ilk işlem gününde Euro bölgesinin lokomotif
ekonomisi olan Almanya’dan gelen enflasyon verisi izlendi.
Gelen veriye göre Almanya’da enflasyon yıllık bazda yüzde
5.2 beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda
ise yüzde 0.2 azalma yaşandı. Yeni günde TSİ 13:00’da Euro
bölgesinden gelecek olan TÜFE verisi Euro varlıklarında
volatilitenin artmasına neden olacaktır. Avrupa Merkez
Bankası’nın da yakından izlediği veri beklentilerin üzerinde
gelirse, ilerleyen günlerde merkez bankasının para
politikasını gözden geçirip geçirmeyeceği merakla izlenecek.
18:00’da ise ABD kanadından gelecek olan CB Tüketici Güveni
verisi izlenecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.13320 –
1.13835 – 1.14426 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.12579 – 1.11886 –
1.11148 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1383
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Direnç 1–12.95
Direnç 2 – 13.45

Destek 1–12.22
Destek 2–11.65
Destek 3-11.30

USDTRY
Son günlerde TL kanadında faiz konusunda yoğun gündem
takip edildi ve TL üzerinde baskılar yaşanmasına neden
oldu. Bu baskılar ile birlikte tarihi rekor seviyelerini kıran
parite yeni zirveler test etti. Yeni haftada da piyasalar
Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’ın bu konuda açıklamalarını
takip etti. Erdoğan; hiçbir zaman faizin yükselmesini
savunmadığını ve savunmayacağını, asla bu konudan taviz
vermeyeceğini dile getirdi. Bu konu dışında ise piyasalar
bazı ekonomik verileri takip etti. TÜİK’in açıklamasına göre
Ekim ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı
ayına kıyasla yüzde 40.1 azaldı ve böylelikle 1 milyar 438
milyon dolara gerileme yaşandı. Diğer yandan yine TÜİK’in
verilerine göre Kasım ayında ekonomik güven endeksi yüzde
2.0 oranında azaldı ve 99.3 değerine gerileme yaşandı. Söz
konusu veri Ekim ayında 101.4 değerindeydi. Haftanın ikinci
işlem gününde gözler 10:00’da yurtiçinden açıklanacak olan
GSYİH verisinde olacak. Veri ile birlikte TL varlıklarında
volatilite artacaktır. USDTRY paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 12.95 ve 13.45 seviyeleri direnç noktaları olarak;
12.22 – 11.65 – 11.30 seviyeleri ise destek noktaları olarak
takip edilebilir.
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Direnç 1– 1800
Direnç 2– 1813
Direnç 3– 1825
Destek 1–1782
Destek 2–1770
Destek 3–1758

Altın
Geçtiğimiz hafta artan koronavirüsün Omicran varyantı
endişeleri altında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına
neden olmuş ve altın Cuma günü 1815 seviyelerini test
etmişti. Fakat buralarda uzun süre tutunamayan altın, tekrar
1800 doların altına sarkmalar yaşadı. Yeni haftanın ilk işlem
gününde de 1800 doların altında fiyatlamalar yaşayan
paritede piyasalar gün içerisinde 18:00’da ABD kanadından
gelecek olan CB Tüketici Güveni Endeksi verisini takip edecek.
Aynı saat diliminde FED Başkanı Powell’ın konuşma yapması
da bekleniyor. Haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda
ise Cuma günü ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı
İstihdam verileri küresel bazda hareketliliği artıracak başlıca
ekonomik veriler olarak karşımıza çıkıyor. Kasım’ın son işlem
gününde altının aylık performansına baktığımızda yüzde 3’ün
üzerinde değer kaybı yaşandığı görülüyor. Kasım’a 1846
seviyelerinde başlayan altın fiyatları 1800 doların aşağısında
fiyatlamalar gerçekleştiriyor. XAUUSD grafiğini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1800 – 1813 - 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1782 –
1770 - 1758 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip
edilebilir.
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/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. 2021 yılı 3. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %35.16; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%64.84’dür.

