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Ekonomik Takvim
Parite
EURUSD

AÇILIŞ

YÜKSEK

DÜŞÜK

KAPANIŞ

Zaman Ülke Önem

Beklenti

Önceki

Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)

Olay

0,8%

0,8%

Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)

0,2%

0,2%

1,0909

1,0953

1,0864

1,0886

10:00

EUR

*

1274,68

1292,30

1252,31

1256,26

10:00

EUR

**

USDTRY

3,2118

3,2626

3,1953

3,2575

10:00

EUR

*

Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Eki)

0,7%

0,7%

GBPUSD

1,2422

1,2584

1,2375

1,2544

10:00

EUR

*

Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Eki)

0,2%

0,2%

GÜMÜŞ

18,39

18,98

18,39

18,51

10:00

EUR

*

Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Aylık)

0,2%

0,4%

10:00

EUR

*

10:00

TRY

*

14:00

USD

**

17:00

USD

**

18:00

USD

*

18:00

USD

**

Michigan Tüketici Beklentileri (Kas)

77,3

76,8

87,5

87,2

103,4

103,2

ALTIN

Gündem
Euro Bölgesi'nde Fransa'da sanayi üretimi beklentilerin altında kalırken İtalya'da sanayi
üretimi beklentilerin üzerinde geldi. Diğer taraftan Yunanistan'da deflasyon 44.ayında da
devam
ederken
işsizlik
oranı
yüzde
23.4'e
yükseldi.
Yurt içerisinde sakin veri akışı yaşanırken Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli
yaptıkları görüşmede başkanlık sistemini değerlendirmelerde bulundular. Merkez Bankası
nezdinde tutulan teminat döviz depoları için limit uygulamasına yeniden başlanacakken brüt
döviz
rezervlerinde
artış
görüldü.
Amerika'da ise haftalık istihdam başvuruları beklentilerin altında 254 bin seviyesinde
gelirken Amerikan tahvil faizleri yüzde 2'nin üzerinde işlem görmeye başladı.
Küresel piyasada haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi'nde Almanya'da enflasyon takip
edilecekken yurt içerisinde cari denge takip edilecektir. Amerika'da ise Michigan tüketici
güven endeksi ve FOMC üyesi Stanley Fischer'in konuşması takip edilecektir.

Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık)
Cari Hesap (USD) (Eyl)

-0,3%
-1,90B

-1,78B

OPEC Aylık Rapor
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Stanley Fischer'ın Konuşması
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Kas)

18:00

USD

**

Michigan Tüketici Hissiyatı (Kas)

18:00

USD

*

Michigan Mevcut Koşullar (Kas)

18:00

USD

*

Michigan Enflasyon Beklentisi (Kas)

2,40%

2,4%

Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını
veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek
hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta
olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi
bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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EURUSD 1.0900 Seviyesi Takip Edilebilir

ALTIN 1260 Üzerinde Tutunuyor

EURUSD paritesinde dün dalgalı seyir görülmesine rağmen gün sonunda gelen satış baskısı ile
birlikte kayıplar görüldü. Euro Bölgesi'nde Fransa'da sanayi üretimi beklentilerin altında kalırken
İtalya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geldi. Amerika'da ise haftalık istihdam başvuruları
beklentilerin altında gelirken Amerikan tahvil faizleri yüzde 2'nin üzerinde işlem görmeye başladı.
S&P değerlendirmesinde ABD'nin notunu AA++ olarak teyit ettiğini açıklarken FED üyesi Bullard ve
Lacker konuşmalarında FED'in faiz artırımına olumlu baktıklarını açıkladılar. Haftanın son işlem
gününde Euro Bölgesi'nde Almanya'da enflasyon takip edilecekken Amerika'da ise Michigan
tüketici güven endeksi ve FOMC üyesi Stanley Fischer'in konuşması takip edilecektir. Teknik olarak
EURUSD paritesi 1.0900 seviyesinde işlem görürken alımların devamı durumunda 1.0940 ve
1.0970 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 1.0865 ve 1.0820 seviyeleri
görülebilir.

Altın fiyatlarında dün dalgalı seyir görülmeye devam ederken günün ikinci yarısında gelen satış
baskısı ile birlikte kayıplar yaşandı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2'nin üzerinde işlem
görmeye başlaması altında kayıplara sebep olurken S&P raporunda ABD'nin notunu AA++ olarak
teyit ettiğini açıkladı. Amerika'da haftalık istihdam başvuruları beklentilerin altında kalırken FED
üyesi Bullard ve Lacker konuşmalarında FED'in Aralık ayı faiz artırımına sıcak baktıklarını ifade
ettiler. Haftanın son işlem gününde Amerika'da Michigan tüketici güven endeksi ve FOMC üyesi
Stanley Fischer'in konuşması takip edilecektir. Teknik olarak altın 1261 dolar seviyesinde işlem
görürken alımların devamı durumunda 1264 ve 1272 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi
durumunda ise 1255 ve 1247 seviyeleri görülebilir.

Direnç: 1.0900 – 1.0940 – 1.0970

Direnç: 1264 – 1272 – 1277

Destek: 1.0865 – 1.0820 – 1.0790

Destek: 1255 – 1247 – 1240

USDTRY 3.2500 Seviyesi Önemli

GBPUSD Yükseliş Görülüyor

Yurt içerisinde dün TL varlıklarda değer kayıpları devam ederken USDTRY paritesi 3.2500 seviyesi
üzerinde işlem görmeye başladı. Avrupa Birliği müzakerelerinin sonlandırılabileceği söylemleri
gündemde yer almaya devam ederken Almanya'dan gelen açıklamada Türkiye'nin kardeş bir ülke
olduğu açıklaması geldi. Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli yaptıkları görüşmede başkanlık
sistemini değerlendirmelerde bulundular. Merkez Bankası nezdinde tutulan teminat döviz depoları
için limit uygulamasına yeniden başlanacağı duyurulurken Amerika'da haftalık istihdam başvuruları
beklentilerin altında kaldı. Haftanın son işlem gününde yurt içerisinde cari denge takip edilecekken
Amerika'da Michigan tüketici güven endeksi ve FOMC üyesi Stanley Fischer'in konuşması takip
edilecektir. Teknik olarak USDTRY paritesi 3.2510 seviyesinde işlem görürken gevşemenin devamı
durumunda 3.2410 3.2310 seviyeleri olası alımlar görülmesi durumunda ise 3.2615 ve 3.2720
seviyeleri görülebilir.

İngiltere'de dün konut fiyat endeksi beklentilerden iyi gelirken sterlinde devam eden alımlar ile
birlikte 1.2500 seviyesi üzerinde tutunma sağlandı. Amerika'da haftalık istihdam başvuruları
beklentilerin altında kalırken FED üyesi Bullard konuşmasında FED'in faiz artırımı için ekonominin
uygun olduğunu söyledi. S&P ise raporunda Amerika'nın AA++ notunu teyit ederken 10 yıllık ABD
tahvilleri yüzde 2'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Haftanın son işlem gününde İngiltere'de
sakin veri akışı yaşanacakken Amerika'da Michigan tüketici güven endeksi ve FOMC üyesi Stanley
Fischer'in konuşması takip edilecektir. Teknik olarak GBPUSD paritesi 1.2560 seviyesinde işlem
görürken alımların devamı durumunda 1.2580 ve 1.2605 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi
durumunda ise 1.2540 ve 1.2500 seviyeleri görülebilir.

Direnç: 3.2510 – 3.2615 – 3.2720

Direnç: 1.2580 – 1.2605 – 1.2635

Destek: 3.2410 – 3.2310 – 3.2200

Destek: 1.2540 – 1.2500 – 1.2455

Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını
veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek
hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta
olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi
bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Büyükdere Cad. No:156 Levent/İstanbul
Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirimfx.com
GÜMÜŞ Baskı Devam Ediyor

EURTRY TL Varlıklarda Kan Kaybı Devam Ediyor

Küresel piyasada dün sakin veri akışı yaşanırken gümüş fiyatlarında dalgalı seyir
görülmesine rağmen gün sonunda gelen alımlar ile birlikte günü primli kapatmayı
başardı. Amerika'da haftalık istihdam başvuruları beklentilerin altında kalırken ABD 10
yıllık tahvil faizleri yüzde 2'nin üzerinde işlem görmeye başladı. FED üyeleri Lacker ve
Bullard ise konuşmalarında FED'in Aralık ayı faiz artırımına sıcak baktıklarını belirttiler.
Haftanın son işlem gününde Amerika'da Michigan tüketici güven endeksi ve FOMC
üyesi Stanley Fischer'in konuşması takip edilecektir. Teknik olarak gümüş 18.50
seviyesinde işlem görürken alımların devamı durumunda 18.60 ve 18.80 seviyeleri olası
gevşemeler görülmesi durumunda ise 18.40 ve 18.20 seviyeleri görülebilir.

EURTRY paritesinde dün alımların güçlenmesiyle birlikte 3.5500 seviyesi üzerinde işlemler
görülürken TL varlıklarda değer kayıpları yaşandı. Euro Bölgesi'nde Fransa'da sanayi üretimi
beklentilerin altında kalırken İtalya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geldi. Avrupa Birliği
müzakerelerinin sonlandırılabileceği söylemleri gündemde yer almaya devam ederken
Almanya'dan gelen açıklamada Türkiye'nin kardeş bir ülke olduğu açıklaması geldi. Başbakan
Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli yaptıkları görüşmede başkanlık sistemini değerlendirmelerde
bulundular. Merkez Bankası nezdinde tutulan teminat döviz depoları için limit uygulamasına
yeniden başlanacağı açıklandı. Haftanın son işlem gününde yurt içerisinde cari denge takip
edilecekken Euro Bölgesi'nde Almanya'da enflasyon takip edilecektir. Teknik olarak EURTRY
paritesi 3.5440 seviyesinde işlem görürken gevşemenin devamı durumunda 3.5340 ve 3.5215
seviyeleri olası alımlar görülmesi durumunda ise 3.5520 ve 3.5725 seviyeleri görülebilir.

Direnç: 18.60 – 18.80 – 19.00

Direnç: 3.5440 – 3.5520 – 3.5725

Destek: 18.40 – 18.20 – 18.00

Destek: 3.5340 – 3.5215 – 3.5090

Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını
veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek
hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta
olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi
bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

