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Powell "Enflasyon Kalıcı Tapering Hızlanabilir" 

Borsa İstanbul, dün günü yüzde 0,05 yükselişle 1.809,65 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 35,62 Milyar TL olarak gerçekleşti. Dün 
en yüksek 1818,79 seviyesini görürken en düşük 1797,16 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 
1,86, S&P500 yüzde 1,90 ve Nasdaq yüzde 1,55 düşüşle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 0,71, CAC 40 yüzde 0,81 ve DAX 
yüzde 1,18 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayın programında, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda 
düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" açıklaması yaptı. "Yeni bir ekonomi model" ifadesini kullanarak, 
"yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz." diyen 
Erdoğan, hedefini de "düşük faizle halkımızı, esnafımızı rahata çıkarmak ve daha çok yatırımı sağlayabilmek" olarak tanımladı. Açıklamalar 
sonrası Dolar/TL kuru yeni bir rekor kırarak 13,96 seviyesini gördü. Son dönemde günlerde yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye CDS primi 
500 baz puanın üzerine çıktı. 

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı açıklamada, enflasyonda geçici ifadesinin 
emekliye ayrılabileceğini, tahvil alım azaltımı sürecini birkaç ay erken bitirmeyi değerlendirebileceklerini söyledi ve bu konuşma son 
zamanlarda yaptığı en şahin konuşma olarak algılandı. Enflasyon hakkında Powell, fiyat istikrarı hedefine bağlı olduklarını belirtirken, 
"Araçlarımızı hem ekonomiyi hem de güçlü bir işgücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için 
kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu. Yeni çıkan Kovid-19 varyantı Omircron'a da değinen 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." ifadesini kullandı.  

Asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yapılacak toplantılar bugün başlıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve 
işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu nedenle 
görüşmeler bu yıl erken sonuçlanabilir. Askeri ücret hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımızın 
hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz" dedi. 

Goldman Sachs Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 10,5'e revize ederken 2020 tahminini ise yüzde 3,5'e düşürdü. Yapılan 
değerlendirmede, "Türkiye'nin bugün açıklanan GSYH rakamları bize, TL’de yaşanan değer kaybının ekonomik aktiviteyi ciddi şek ilde 
etkilemesinin büyük olasılık olarak değerlendirildiği ortamda, önümüzdeki dönemdeki ekonomik aktivitenin hızı konusunda çok az şey 
söylüyor" denildi. 

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Açıklanan veriye göre, ekim ayında 
ihracat yüzde 20,1, ithalat yüzde 12,8 arttı. Dış ticaret açığı ise 1,44 milyar dolar oldu. 
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Yurt dışı gelişmelerden ve veri akışından bağımsız dün kurda yükseliş devam etti ve 13,84TL ile yeni tarihi 
zirve test edildi. Bugün her iki bölgeden imalat PMI verileri açıklanırken, ABD’de ayrıca özel sektör istihdam, 
inşaat harcamaları ve Bej kitap takip edilecek. Powell’ın Senato’da yaptığı sunum sonrasında 
açıklamalarında kalıcı enflasyon vevarlık alımlarının daha hızlı azaltılabileceği söylemleri ABD dolarını 
güçlendirse de sonrasında fiyatlar normale geri döndü. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü 
hareketin devam etmesi durumunda kurda 13,90 ve 14,00 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası 
satışların görülmesi durumunda ise 13,50 ve 13,17 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Çaprazda parite ve diğer gelişmelerden bağımsız Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ile birlikte yeni tarihi 
zirve 15,66TL test edildi. Bugün her iki bölgeden imalat PMI verilerini takip ederken, genel olarak Türk 
Lirası’ndaki zayıf görünüm ile ilgili gelecek açıklamalar ön plana çıkacaktır. Parite ani Euro fiyatlamasının 
etkisinin sınırlı olduğunu düşünürsek, 15TL altına doğru geri çekilmelerde tekrar yukarı yönlü hareketler 
görülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,70 ve 16,00 direnç seviyelerinin takip edilmesi 
gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 15,18 ve 15,00 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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Paritede dün dalgalı bir seyir izlendi. Avrupa’dan birlik tarihinin en yüksek enflasyonu açıklanırken, Powell'ın 
Senato'da kalıcı enflasyon ve varlık alımları azaltımının önümündeki toplantıda görüşülebileceği açıklamaları 
etkili oldu. 1,1235-1,1386 gibi geniş bant aralığında dalgalanan paritede bugün her iki bölgeden imalat PMI 
verileri, ayrıca ABD’de özel sektör istihdam, Bej kitap ve inşaat harcamaları takip edilecek. Teknik açıdan 
incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1350 ve 1,1380 direnç seviyelerinin takip 
edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1,1300 ve 1,1250 destek seviyeleri yakından 
izlenecek. 
  

 

Altında dün yükseliş 1808$ seviyelerine kadar olmasına rağmen 1800$ üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Özellikle 
Powell Senato’da enflasyonun kalıcılığından ve varlık alımlarının azaltılmasının hızının arttırılmasından 
bahsedince bir gün önceki destek seviyesi olan 1770$ seviyelerine kadar geri çekilme yaşandığını gördük. 
Bugün küresel olarak imalat PMI verileri takip edilirken, ABD’de özellikle özel sektör istihdam TDI öncesinde 
takip edilecektir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1800 ve 1810$ 
direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1780 ve 1770$ destek 
seviyeleri yakından izlenecek. 
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Paritede dün dalgalanmanın en yoğun olduğu saat Powell açıklamalarının kalıcı enflasyon ile birlikte varlık 
alımlarının azaltılma hızının yeni toplantıda görüşülme söylemlerine denk gelen zaman aralığıydı. Günün en 
yükseği 1,3365 seviyesinden 1,32 altına gerileyen parite bu sabah tekrar 1,33 üzerinde fiyatlanıyor. Bugün 
imalat PMI verileri her iki bölgeden açıklanırken ABD’de ADP verisini takip edeceğiz. 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 1,3300 ve 1,3280 destek seviyeleri önem 
arz ediyor. 
 

 

 

Yeni Kovid-19 varyantının yarattığı olumsuz algı güvenli limanlardan biri olarak görülen Japon Yeni’nin değer 
kazanması yönünde baskı oluştururken ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme USD/JPY’nin geri çekilmesini 
destekledi. Bu hafta Japonya tarafında önemli bir haber akışı yok, bugün ABD tarafında imalat PMI verilsi, özel 
sektör istihdam, Bej kitap ve inşaat harcamaları takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı 
yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,00 ve 114,40 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının 
oluşması durumunda ise 112,85 ve 112,50 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor. 

01 Aralık 2021 

01 Aralık 2021 
2020 
 

 



 

eni Kovid-19 varyantıyla ilgili aşı şirketlerinden yapılan açıklamalar piyasalarda olumsuz etki yaratırken dün %4'e 
yakın düşüş yaşayan Brent petrol bu ay yaklaşık %16 gerilerken ham petrol ise yaklaşık %19 düştü.  Bu hafta 
OPEC+ üyelerin yapacağı toplantı beklenirken genel kanı, günlük 400 bin varil artış rakamının sabit tutulması 
yönünde. Bugün, yeni varyant ve OPEC ülkelerinden gelebilecek haber akışına bağlı olarak Brent petrol 
fiyatında dalgalanma yaşanabilir. Brent petrole teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü gelişmeler 
yaşanması durumunda 72,40 ve 74,25 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi önem taşıyor. Yaşanan gelişmelerle 
beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 71,00 ve 68,40$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

Gram altında ons altında yaşanan dalgalanmalar fiyat belirlemesinde sınırlı kalmaya devam ediyor. Dün 1770-
1808$ aralığında ons altın fiyatlaması görülürken, özellikle Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ile yükselen 
kur hareketi etkili oldu. 791TL ile yeni tarihi zirvesini gören Garm altında kurda yükselişin devamı yeni zirveleri 
beraberinde getirebilir. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 760 ve 781,5 TL direnç 
seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 715 ve 695 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


