
 

 

Destekler:  
1,1700 / 1,1680 / 1,1660 

 

Dirençler: 

1,1745 / 1,1770 / 1,1800 

  

Destekler:  
8,5800 / 8,5400 / 8,4800 

 

Dirençler: 

8,6500 / 8,7200 / 8,8000 

 

Destekler:  
1760 / 1750 / 1735 

 

Dirençler: 

1785 / 1795 / 1810 

EVERGRANDE KABUSU ŞİMDİLİK ERTELENDİ 

 

Borsa İstanbul dün yüzde 0,45 düşüşle 1.385,61 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 12,5 Milyar TL oldu. Çin’den gelen haberlerle 

haftaya satıcılı başlayan Borsa İstanbul, dün seansın açılışıyla birlikte primli işlem görürken ilerleyen saatlerde görünüm tersine 

döndü. Evergrande adlı şirketin Perşembe günü kupon ödemelerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği piyasalar tarafından 

yakından takip edilecek. Dün Asya piyasaları genel itibariyle satıcılı seyrini korurken  Avrupa piyasalarında DAX yüzde 1,43, FTSE 

100 endeksi 1,12 ve FTSE MIB endeksi yüzde 1,22 artış gösterdi. ABD’de endeksler hafif yatay bir görünümde satıcılı bir seyir  

izlediler. Gelişmekte olan ülke piyasalarından Brezilya Borsası Bovespa ise yüzde 1,29 artış gösterdi. Bu akşam ki FOMC 

toplantısından piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizlerde değişikliğe gidilmemesi ve varlık alım programındaki değişiklikler in 

Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor. 

 

Yatırımcılar bu akşam gerçekleştirilecek olan FED toplantısına odaklandı. Toplantıda faiz ve varlık alım programları ile ilgili yapılacak 

olan açıklamaların ilerleyen dönemde yaşanacak olan fiyatlamalar üzerinde önemli bir etki bırakması bekleniyor. Genel piyasa 

beklentisine göre FED, tapering ile ilgili hazırların sürdüğüne dair açıklamalarda bulunup Kasım ayına gönderme yapması ve Aralık 

veya Ocak ayında varlık alımlarının azaltmayacağı başlaması bekleniyor. Uygulanacak olan politikanın hangi zaman dilimi arasında 

gerçekleşeceği ve tahminen ne zaman biteceği, bittikten sonra faiz artışının söz konusu olup olmayacağı ise hem toplantı metninde 

hem de faiz kararı sonrasında konuşacak olan FED başkanı Powell ile yanıt bulacak. Faiz artışının 2022 yılının sonu 2023’ün başı 

gibi olması beklenirken tahmini faiz artışının 25 baz puan olması söz konusu. Tapering ilgili ilk açıklamanın Haziran ayı toplantısında 

konuşulmaya başlanmasının ardından Başkan Powell, piyasa ile iletişim halinde olacaklarını ve böylelikle piyasada yaşanacak aşırı 

fiyatlamaların önüne geçilebileceğine değinilmişti.  

 

Avrupa Merkez Bankası, ABD ve Euro bölgesinde yaşanan tüketici fiyatlamalarındaki gelişmeleri ele alan bir rapor yayınladı. FED 

yetkililerinin tüketici fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğunu vurgularken benzer şekilde Avrupa Merkez Bankası yetkilileri de fiyatlar 

genel düzeyindeki artışın geçici olduğunu belirtti. Hazırlanan raporda enerji fiyatları ve emtia fiyatlarında görülen yükselişin 

enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilirken çekirdek enflasyonun halen daha salgın öncesi dönemin altında seyrini 

koruduğuna dikkat çekildi. Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın belirli bir hızda hareket etmesi ve enerji ve emtia 

fiyatlarındaki fiyatlamaların normalleşmesiyle enflasyonda düşüş trendinin oluşabileceği söz konusu olmaya devam ediyor.  

 

Vaka sayıları kritik eşik 30 bin seviyesine ulaştı. Dün açıklanan rakamlara bakılacak olursa  son 24 saat içerisinde 29 bin 338 yeni 

vaka bulunurken 260 vatandaşımız hayatını kaybetti. İkinci doz aşısı tamamlanan vatandaşların nüfusa oranı ise yüzde 68,53 oldu. 

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan yaptığı paylaşımda kritik bir dönemde olduklarını belirtirken vatandaşları dikkatli olmaya 

davet etti. 
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Piyasalar haftaya satılıcı bir seyirle başlarken fiyatlamalarda normalleşme görülmeye başlandı. Yatırımcılar 
dikkatlerini bu akşam gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısına çevirdi. FED’in faiz oranlarında herhangi bir 
değişikliğe gitmesi beklenmezken fiyatlamalardaki oynaklık artabilir. Karar sonrası FED başkanı Powell’ın 
açıklamaları piyasalar için yönlendirici olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin 
devam etmesi beklenilen kurda 8,65 ve 8,72 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi 
durumunda ise 8,58 ve 8,54 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Hafta başında Çin’den gelen haberler sonrasında ülke risk priminde görülen yükseliş fiyatlamalarda baskı 
oluşturmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi De Guindos, 3.çeyrek ile birlikte güçlü büyüme 
rakamlarına ulaşılacağını belirtirken enflasyondaki yükselişin üzerinde yukarı yönlü risklerin olduğunu kabul 
etti. Seyrine devam etmesi beklenilen kurda 10,15 ve 10,25 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası 
satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,05 ve 10,00 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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Geçtiğimiz haftaki yükseliş seyrine devam eden Dolar endeksi parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 
Bu akşam gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısı paritenin ilerleyen dönemdeki hareketinde belirleyici olacak. 
Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1745 ve 1,1770 direnç 
seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1700 ve 1,1680 destek seviyelerinin 
test edilmesi gerekiyor. 
 

Altın yatırımcısı FED’ten gelecek açıklamaları bekliyor. Varlık alımlarında yapılması muhtemel değişikliklere 
bakıldığında Ons Altın’daki aşağı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. FED Başkanı Powell’ın açıklamaları 
sonrasında oluşacak fiyatlamalar Ons Altın’ın uzun vadeli seyrinde belirleyici olacak. Teknik açıdan 
incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1785 ve 1795$ direnç seviyelerinin takip edilmesi 
gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1760 ve 1750$ destek seviyeleri yakından izlenecek. 
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Küresel piyasalarda yaşanan sert satışların etkisini azalttığı görülüyor. Dolar endeksinin 93 seviyesini 
üzerinde seyretmesi fiyatlamalarda baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu akşam gerçekleştirilecek olan 
FOMC toplantısı sonrası Başkan Powell’ın açıklamaları yakından takip edilecek. Hareketine devam etmesi 
beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3675 ve 1,3795 direnç 
seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3620 ve 1,3600 destek 
seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

Japonya Merkez Bankası Politikalarda değişikliğe gitmedi ve gevşek para politikasını sürdürdü. Bugün FED  
FOMC piyasaların odağında olacak. FED başkanı Powell’ın varlık alımları ile ilgili yapağı açıklamalar yakından 
takip edilecek. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 110,10 ve 111,00 
direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 109,00 ve 108,30 destek seviyelerinin 
test edilmesi bekleniyor. 
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Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan Haftalık Ham Petrol Stokları beklentinin oldukça üzerinde -

6,108M azalış gösterdi. Gerçekleşen stok rakamlarının arından petroldeki seyrin korunması bekleniyor. Teknik 

açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 74,95 ve 75,50 $ 

direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması 

halinde ise 74,00 ve 73,10$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

 

DolarTL’nin tekrardan 8,60TL üzerinde kalıcılığı sağlaması Gram Altının yükselişine destek olurken Ons Altın 
fiyatlarının 1800$ altına gerilmesi baskı oluşturmaya devam ediyor. Gözler bu akşamki FOMC toplantısında. 
Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 495 ve 500 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi 
gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 485 ve 475 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket 
için önem arz ediyor.  
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