
 

 

Destekler:  
1,1265 / 1,1225 / 1,200 

 

Dirençler: 

1,1335 / 1,1355 / 1,1420 

  

Destekler:  
10,70 / 10,45 / 10.00 

 

Dirençler: 

11,00 / 11,25 / 11,40 

 

Destekler: 

1.845 / 1.832 / 1.825 

 

Dirençler:  
1.875 / 1.885 / 1.900 

 

GÖZLER TCMB PPK TOPLANTISINDA OLACAK  

Borsa İstanbul, dün yüzde 1,27 yükselişle 1.707,04 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27,36 Milyar TL olarak gerçekleşti. Dün günü 
en yüksek 1712,90 seviyesini görürken en düşük 1683,10 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 
0,58, S&P500 yüzde 0,26 ve Nasdaq yüzde 0,33 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,49 düşerken CAC 40 yüzde 
0,06 ve DAX yüzde 0,02 yükseliş gösterdi.  

Çarşamba günü gelen rakamlar, ABD’de inşaat izinlerinde bir sıçrama olduğunu gösterdi ve konut inşaatının birikmiş iş yükü 15 yılın en 
yüksek seviyesine yükselirken bu görünüm Salı günü beklenenden daha iyi gelen perakende satış raporunun ardından gelen güçlü talebin 
devamına işaret etti. Buna karşılık Avrupa, dördüncü Covid-19 vakası dalgası ve onu frenlemek için yeni kısıtlamalarla meşgul olurken, 
Avrupa Merkez Bankası bu görünümde ekonomiyi desteklemek adına enflasyonu takip ediyor olsa da varlık alımı ve düşük faiz politikasına 
devam edeceğinin sinyalini veriyor. Enflasyonla ilgili olarak Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonla ilgili 
olarak dün yaptığı açıklamada ECB'nin enflasyon konusunda "dikkatli" ve "uyanık" olması gerektiğini söyledi. 

Piyasalar bugün gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararına odaklanırken, dün Dolar, Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam 
etti. Piyasa beklentisi TCMB PPK toplantısında 100 baz puan faiz indireceği yönünde. Dikkatler faiz kararında olacağı gibi ayrıca toplantı 
metninde yer alacak iletişim dili de yakından izlenecek. Gelecek aylara ilişkin faiz politikasına ilişkin verilecek mesajlar da fiyatlamalara etki 
edecektir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bu görevde olduğum sürece faizle 
mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" dedi. Faizi savunanlarla ilgilide açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 
sözleri sonrası Dolar/TL kuru 10,68'i Euro/TL ise, 12 TL seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Erdoğan ayrıca İspanya Hükümet Başkanı 
Sanchez'le gerçekleştirdiği görüşmede, BBVA'nın Garanti Bankası'nda kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi 
yapmasına ilişkin olarak “İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.” ifadelerini 
kullandı. 

İngiltere'de TÜFE aylık %1,1 gerçekleşirken yıllık %4,2 olarak gerçekleşti. Euro bölgesi TÜFE rakamları ise aylık %0,8 yıllık ise, %4,1 oldu. 
Moody's', Euro bölgesi için ''Euro bölgesi ekonomisi toparlanıyor fakat iflaslarda veya işsizlikteki artış bir risk olarak kalmaya devam ediyor'' 
açıklamasında bulundu. 

Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor. Özellikle ABD dışında, faiz oranları ve büyüme görünümü üzerinde oluşan 
tedirginlik fiyatlamasıyla Asya’da borsalar bugün düşüş yönlü hareket ederken bölgede devlet tahvili, altın ve yen gibi güvenli limanlar 
destek buldu.  
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TCMB PPK toplantısı öncesinde bu sabah kurda 10,95TL seviyesi test edildi. Yükselişin faiz indirimi 
konusunda Cumhurbaşkanı açıklamaları sonrasında piyasada gerçekleşme ihtimalinin arttı ve Merkez 
Bankası tarafından indirimlerin yıl sonuna kadar kademeli olarak devam edecek beklentisi oluşmaya başladı. 
Bugün ayrıca ABD’de öncü göstergeler, Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik hakları ile devam eden 
işsizlik verileri açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi 
durumunda kurda 11.00 ve 11.25 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda 
ise 10,70 ve 10,45 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Çaprazda Türk Lirası’nda yaşanan aşırı değer kaybı ile birlikte 12,41TL seviyesine kadar yükseliş gerçekleşti. 
Merkez Bankası’nın faizleri kademeli olarak daha sert şekilde aşağı çekeceği beklentisi bu yükselişe neden 
olduğu görülüyor. Bugün TCMB kararı beklenirken Avrupa tarafında yüksek enflasyonun devam ettiğini dünkü 
veri akışından gördük ve bugün zayıf veri akışı ile devam edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 
12,41 ve 12,55 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 
12,00 ve 11,70 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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Dün Avrupa’da beklentiler dahilinde açıklanan eflasyon verileri ile birlikte dolarda sınırlı değer kaybının pariteyi 
1,13 üzerinde tutmak için yeterli olduğunu görüyoruz. Bugün Avrupa’da veri akışı zayıf, ABD’de ise devam 
eden işsizlik sigorta başvuruları ve işsizlik haklarından yararlanma verileri yanısıra Philadelphia Fed imalat 
endeksi ile CB öncü göstergeler takip edilecek. 1,13 seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 
yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 
1,1335 ve 1,1355 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 
1,1265 ve 1,1225 destek seviyeleri yakından izlenecek. 
  

 

Ons altında kararsız seyrin 1850 ile 1868 dolar arasında devam ettiği görülüyor. Dolarda yaşanan sınırlı 
geriçekilme ile birlikte 10 yıllık ABD tahvillerinde yüzde 1,58 seviyelerine geri çekilme ons altında 1868 dolara 
doğru baskı oluşturabilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1875 ve 
1885$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1845 ve 1832$ 
destek seviyeleri yakından izlenecek. 
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Paritede dün İngiltere’de açıklanan beklentilerin üzerinde enflasyon verileri ile birlikte olası faiz artış 
senaryolarının tekrar gündeme gelmesi ile 1,34 üzerinde kalıcılık sonrası yükselişin devam ettiğini görüyoruz. 
Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise devam eden işsizlik başvuruları, işsizlik haklarından yararlanma 
başvuruları, CB öncü göstergeler ve Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. Teknik açıdan 
incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3500 ve 1,3540 direnç seviyelerinin 
takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3425 ve 1,3363 destek seviyeleri önem 
arz ediyor. 
 

 

 
 
Yükselen ABD hisse senedi fiyatları ve Dolar endeksinin 95,50 seviyesinin üzerinde seyretmesi Japon Yeni’nde 
baskı oluştururken ABD 10 yıllık faizlerindeki geri çekilme Japon Yeni’ni güçlendiriyor. Bugün ABD tarafında 
bugün ABD’de öncü göstergeler, Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik hakları ile devam eden işsizlik 
verilerini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 
114,54 ve 114,69 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,40 ve 112,80 
destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor. 
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Biden ekonomik gelişmenin önünde engel olarak gördüğü yüksek enerji fiyatlarına baskı uygulamaya devam 
ediyor. Biden ülkede son aylardaki yüksek akaryakıt fiyatlarının araştırılması için Federal Ticaret Komisyonu'na 
(FTC) talimat verdi. Brent petrol arz fazlası uyarıları ve Avrupa’da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 78 doların 
altını test etti. Brent petrole teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü gelişmeler yaşanması durumunda 80,57 
ve 81,70 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi önem taşıyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin 
oluşması halinde ise 78,40 ve 77,45$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

Gram altında ons altında yaşanan yatay fiyatlamaların etkisinin sınırlı kaldığını söyleyerek yükselişin büyük 
ölçüde kurda yaşanan yükseliş ile birlikte gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yeni zirve seviyesi 658TL olarak bu 
sabah test edildikten sonra bugün gerçekleşecek TCMB PPK toplantısından çıkacak kararın etkilerinin de 
önceden fiyatlandığı görülüyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 659 ve 675 TL 
direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 638 ve 614 TL 
destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.  
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2021 3.Çeyrek Müşteri K/Z Dağılımı: %38,46 Karda / %61,54 Zararda 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:00 Türkiye *** TCMB Politika Faizi Oranı Kararı 15,0% 16,0% Ekim

16:30 ABD *** Philadelphia Fed İmalat Endeksi 24,00 23,8 Ekim


