
 

 

Destekler:  
1,1200 / 1,1180 / 1,1150 

 

Dirençler: 

1,1250 / 1,1300 / 1,1375 

  

Destekler:  
11,70 / 11,40 / 11,00 

 

Dirençler: 

12,50 / 12,80 / 13,15 

 

Destekler: 

1.780 / 1.770 / 1.755 

 

Dirençler:  
1.805 / 1.832 / 1.865 

 

YENİ VARYANT PİYASALARDA FİYATLANIYOR 

Borsa İstanbul, dün günü yüzde 0,38 yükselişle 1.819,23 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 31,9 Milyar TL olarak gerçekleşti. 
Dün en yüksek 1833,76 seviyesini görürken en düşük 1805,97 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalarına baktığımızda, ABD piyasaları 
dün kapalı olması dolayısıyla işlem görmedi. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 0,33, CAC 40 yüzde 0,48 ve DAX yüzde 0,25 
yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde virüste yeni bir varyantın ortaya çıktığına dair gelen haberlerin ardından salgın 
etkisine bağlı hisseler öncülüğünde satıcılı bir seyir gözleniyor. ABD vadelerinde ise %1 civarında değer kayıplarının oluştuğu 
gözleniyor. 

TCMB, 100 baz puan politika faizinde indirim yaptığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayımladı. Özette kurulun para 
politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdüreceği 
belirtilerek “Bu bağlamda makro ihtiyati politikaların krediler üzerindeki etkisi ile TCMB fonlamasının APİ ve swap işlemleri arasındaki 
kompozisyonu yakından takip edilmektedir” denildi. Ayrıca Kurul, fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir politika koordinasyonuyla 
tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesini yineledi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası 
açıklama yapan Kavcıoğlu, “İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK ile karşılıklı 
görüş alışverişlerinde bulunduk. Benzer toplantıları sürdüreceğiz.” dedi. 

Goldman Sachs stratejistleri artan enflasyonist baskılar nedeniyle Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına Ocak ayında hız vermesini, 
aylık 15 milyar dolar olarak açıklanmış bulunan varlık alımlarında azalttım miktarının Ocak ayı ile birlikte 30 milyar dolara 
çıkartılmasını ve 2022 sonuna kadar 3 faiz artırımı yapmasını bekliyorlar. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerindeki yükseliş 19 Kasım haftasında da devam ederek 128,4 milyar 
dolar düzeyine yükseldi. Net rezervler ise 25,2 milyar dolara düştü. 

6 Ekim’den bu yana sadece iki gün ara verdiği kesintisiz yükselişini sürdüren Borsa İstanbul BİST 100 endeksine, TCMB veriler ine 
göre son 4 haftada yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasına net 1.2 milyar dolarlık giriş yaptı. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 
199 binle 1969’dan beri en düşük seviyeye geriledi. 

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, koronavirüs salgınının devam ettiği ve enflasyonun kontrolden 
çıktığına dair işaretin bulunmadığı ortamda, faizleri düşük tutulmaya devam edilmesini, varlık alımlarının sürdürülmesini istedi. 
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Kurda dün oynaklığın ABD piyasalarının kapalı olması ve yurt içinde sakin bir haber akışı ile birlikte azaldığını 
gördük. Bugün de ABD piyasaları yarım gün açık olacak, küresel anlamda veri akışı zayıf olmakla birlikte 
yurt içinde Finansal İstikrar Raporu açıklanacak. Sabah saatlerinde 12TL üzerinde işlem  gören kurda 
11,70TL iki gün aşağı yönlü hareketlerde test edildi ve şimdilik destek bölgesi olarak düşünülebilir.  
Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda kurda 12,50 ve 12.80 
TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 11,70 ve 11,40 TL destek 
seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Çaprazda da nispeten oynaklı azalsa da 13,13,70Tl arasında fiyatlamaları dün gördük ve 13Tl altına doğru 
geri çekilmelerin yaşanmadığını söyleyebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde 13,50TL üzerinde kalıcılık 
sağlamaya devam etmesi durumunda yükseliş denemeleri devam edebilir. Bugün yurt içinde Finansal İstkrar 
Raporu açıklanırken Avrupa’da veri akışı zayıf.  Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 14,00 ve 14,40 
direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 13,30 ve 13,00 
destek seviyeleri önemini koruyor. 
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Bugün ABD’nın yarım gün piyasaları kapalı olacak, Avrupa tarafında da veri akışının zayıf olmasından dolayı 
gün içi oynaklığın sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü 
hareketin oluşması durumunda 1,1250 ve 1,1300 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının 
görülmesi durumunda ise 1,1200 ve 1,1180 destek seviyeleri yakından izlenecek. 
  

 

Ons altın ABD piyasalarının kapalı olduğu günde yatay sınırlı oynaklık olduğu bir gün geçirdi. Bugün piyasalarda 
yarım gün işlem olacak ABD tarafında. Dolar endeksinde yaşanan sınırlı geri çekilme ile birlikte sabah 
saatlerinde 1800 üssel 200 GAO. seviyesine kadar yükseliş gerçekelştirdi. Genel olarak 1785$ üzerinde 
tutunmaya devam ettikçe 1770$ zarar durdur ile geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Teknik açıdan 
incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1805 ve 1832$ direnç seviyelerinin takip edilmesi 
gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1780 ve 1770$ destek seviyeleri yakından izlenecek. 
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Paritede aşağı yönlü baskı devam ediyor. Dün ABD piyasaları kapalı olmasına rağmen veaynı zamanda dolar 
endeksinde yaşanan aşağı yönlü fiyatlama yaşanması ile birlikte yükselişin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün 
İngiltere tarafında veri akışı zayıf, ABD’de ise piyasalar yarım gün açık olacak. Teknik açıdan incelendiğinde 
yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3365 ve 1,3400 direnç seviyelerinin takip edilmesi 
gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3325 ve 1,3300 destek seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 
ABD’de açıklanan verilerin olumlu gelmesi ve 10 yıllık faizlerin yükselmesiyle birlikte dolar endeksininde 97 
seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Bu yükseliş USD/JPY’de yukarı yönlü baskı oluşturmaya devem ediyor. 
Bu hafta Japonya tarafında önemli bir haber akışı yok, bugün ABD’de piyasalar yarım gün açık olacak. Teknik 
açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,80 ve 115,20 direnç seviyeleri takip 
edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 114,40 ve 114,00 destek seviyelerinin test edilmesi 
bekleniyor. 
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OPEC+, ABD öncülüğündeki petrol fiyatlarını düşürmek için rezervlerinden on milyonlarca varil petrolü piyasaya 
sürmesi sonrası tepkisine odaklanıyor. Dün ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle petrol fiyatları zayıf bir 
şekilde düşüş gösterdi. Brent petrole teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü gelişmeler yaşanması 
durumunda 80,70 ve 82,35 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi önem taşıyor. Yaşanan gelişmelerle beraber 
aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 77,35 ve 76,50$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

Gram altında dün sakin bir fiyatlama içinde gün genelinde 700TL altında fiyatlandı. Özellikle ABD piyasalarının 
kapalı olması hem kurda hem de ons altın tarafında yatay fiyatlamalara neden oldu. Bugün ABD piyasaları 
yarım gün açık olacak. Sabah saatlerinde sınırlı da olsa ons altında ve kurda yukarı yönlü hareketlerin 
yaşandığını görüyoruz. Gün içerisinde de bu yükselişler sınırlı da olsa devam edebilir. Gram Altın’da yukarı 
yönlü hareketin görülmesi durumunda 725 ve 760 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü 
bir hareketin olması durumuna ise 680 ve 660 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 
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