
          

ABD’DE VERİLER DOLARI VE TAHVİL FAİZLERİNİ YUKARI ÇEKİYOR 

Borsa İstanbul, dün yüzde 3,91 yükselişle 1.710,79 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. 18 Ekim 

2021 tarihinde başladığı sert yükselişine devam etmeyi sürdürüyor. Dün günü en yüksek 1710,79 seviyesini görürken en düşük 1672,35 

seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,04, S&P500 yüzde 0,00 ve Nasdaq yüzde 0,04 düşüşle 

kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,05, CAC 40 yüzde 0,53 ve DAX yüzde 0,34 yükseliş gösterdi. ABD ve Avrupa 

vadelilerine baktığımızda ise yazının yazıldığı sıralarda yatay hafif yukarı yönlü sakin bir seyrin aşanığı izleniyor. 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın son zamanlarda gerçekleştirdiği askeri faaliyetlerle ilgili olarak "Rusya'nın Ukrayna 

sınırında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşması var." ifadelerini kullandı. Stoltenberg, NATO olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam 

edeceklerini bildirirken Rusya'nın adımlarını geçmişe yönelik atıf yaparak "Bu durum, Rusya'nın bu yıl daha önce Kırım ve Karadeniz'de 

askeri yığınak yapmasına benziyor." ifadesini kullandı. 

İspanyol BBVA, Garanti Bankası'nda kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi. BBVA, 

kalan Garanti hisselerinin geri alımı için 2,2 milyar Euro'luk kaynak ayırarak cuma günkü kapanıştan %15 yukarıda olacak şekilde hisse 

başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirledi. Açıklama sonrası, görece ucuz kalmış bankacılık hisseleri ralliye başlarken, BIST 

100'de yükseliş ivme kazandı. Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ, söz konusu teklifle BBVA'nın yatırımına sahip çıktığını 

belirtti. Baştuğ ayrıca ilgili regülatörlerden izin alındıktan sonra maksimum 20 gün içinde işlemin biteceğini ifade etti. Bankacılık 

hisselerinde yukarı yönlü hareketlerde bu haberin yansımaları bugün de Garanti Bankası özelinde devam edebilir. Diğer bankalar 

açısından ise dünkü haber etkisinin ardından bugün temkinli hareket etmenin rasyonel bir davranış olacağını söyleyebiliriz. 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi'ndeki konuşmasında Euro Bölgesi'nde 

yüksek enerji fiyatları ve tedarik zinciri darboğazlarının etkisi ile yükselen enflasyonun düşmesinin daha uzun zaman alacağını söyledi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarını yayınladı. Buna göre; 2021 yılı Ekim ayında merkezi 

yönetim bütçe giderleri 131,4 milyar TL, bütçe gelirleri 114 milyar TL ve bütçe açığı 17,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe açığı 

ocak-ekim döneminde 78 milyar 499 TL oldu. 

Asya hisseleri, Çin emlak sektöründeki rahatlamanın riskli varlıkları desteklemesiyle bugün genel olarak yukarı yönlü hareket etti. Bu 

arada ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in video konferans görüşmesi bu sabah Asya yatırımcılarının radarında 

bulunuyor. Türkiye saati ile 04:00’te başlayan ve yaklaşık üç buçuk saat süren görüşmede iki lider ticaret ve Tayvan gibi sıcak konuları 

görüşüyor. Çin tarafının görüşmede Tayvan, ikili ticaret, güvenlik gibi konularda pozisyonunu ortaya koyması bekleniyor. Beyaz Saray'dan 

yapılan açıklamada ise "ABD'nin görüşmeyi Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat olarak gördüğü" kaydedildi. 
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10:00 İngiltere *** İstihdam Değişikliği 3A/3A (Aylık) 185Bin 235Bin Eylül

10:00 İngiltere *** Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye 5,6% 7,2% Eylül

13:00 Avrupa Bölg. *** Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) 2,2% 2,2% 3.Çeyrek

13:00 Avrupa Bölg. ** Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) 3,7% 3,7% 3.Çeyrek

16:30 ABD *** Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) 1,0% 0,8% Ekim

16:30 ABD *** Perakende Satışlar (Aylık) 1,2% 0,7% Ekim

17:15 ABD *** Sanayi Üretimi (Aylık) 0,7% -1,3% Ekim

19:10 Avrupa Bölg. *** AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması - - -
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Endeks önceki günü %3.91 yükselişle 1.702,49 seviyesinde tamamladı. 33.5 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde 

bankacılık endeksi %9.74 sanayi endeksi %2.32 yükseldi. Hafta başlangıcında seans açılmadan hemen önce BBVA’nın Garanti 

Bankası’nın %50.15’lik paylarını 12.20 TL’den tamamının gönüllü pay alım teklifiyle satın almak istediğini açıklamasıyla 

başlanması sonrası bankacılık hisselerinde sert yükselişler meydana geldi. Doğrudan yabancı yatırım anlamındaki bu hamle 

diğer hisselere de olumlu yansıdı. Bugün bu etki devam edebilir.  Ayrıca bugün enflasyona dayalı fiyatlama davranışları da 

hisseler üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Endekste bugün 1.720 direnç seviyesi üzerine geçilebilirse 1.735 ve 1.745 

seviyelerine doğru hareketin devam edebileceğini düşünebiliriz. Bugün düşüş yönlü olası bir eğilimde 1.670 ilk desteği altına 

doğru bir geçiş oluşursa 1.660 ve 1.645 destek seviyeleri tepki alımlarının gelmesi adına izleyeceğimiz destekler olacak. 

Destekler: 1.670 / 1.660 / 1.645 

Dirençler: 1.720 / 1.735 / 1.745 

 

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %7.95 1.949,50 seviyesinde tamamladı. Dün güne BBVA’nın Garanti Bankası’nın 

%50.15’lik paylarını 12.20 TL’den tamamının gönüllü pay alım teklifiyle satın almak istediğini açıklamasıyla başlanması sonrası 

bankacılık hisselerinde sert yükselişler meydana geldi. Bu bağlamda kontarta sert yükselişler oluştu.  TCMB faiz kararı indirim 

yönünde beklentiye sahip ve böyle bir karar bu yükselişe rağmen satış baskısına neden olabilir. Ayrıca ABD enflasyon göstergesi 

perakende satışlar gün içinde takip edilecek. Bugün için ilk direnç hedefimiz olan 1.955 üzerine geçilebilirse 1.970 ve 1.980 seviyeleri 

yeni hedefler olabilir. İlk destek seviyesi olarak bugün için yine 1.930 takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin 

gerçekleşmesi durumunda ise bugün1.915 ve 1.895 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenecektir. 

Destekler: 1.930 / 1.915 / 1.895 

Dirençler: 1.955 / 1.970 / 1980 
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Kasım vadeli kontrat önceki günü %0.91 yükselişle 10.1211 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinde beklentileri aşan ABD 

enflasyonu sonrası 95.0 seviyesi üzerinde devam eden hareketlerle kontratta yukarı hareketler sürerken 10.1359 günün en 

yüksek seviyesi oldu. Bugün 10.09-10.06 destek bölgesi üzerinde tutunma oluşursa yukarı yönlü hareketler tekrar 

gözlenebilir. TCMB’nin beklenen faiz kararına ilişkin fiyatlamalar, ABD’de FED varlık alım azaltımı kararlarıyla birlikte devam 

ederken Dolar endeksindeki yükselişle bu görünüm TL üzerinde değer kayıplarının devamını sağlayabilir. Bugün ABD’de 

Dolar endeksindeki hareketlerle birlikte yurt dışı riskli varlıklardaki eğilimi yine takip edeceğiz. Global enflasyon endişelerinin 

piyasa etkileri bugün fiyatlamalara yine yansıyabilir. Bugün 10.09 desteği üzerinde yine tutunma oluşursa gelebilecek tepki 

alımlarıyla 10.15 direncini takip edeceğiz. Bu seviye aşıldığı takdirde 10.18 ve 10.22’ye doğru hareketler meydana gelebilir. 

Destekler: 10.0900 / 10.0600 / 10.0300 

Dirençler: 10.1500/ 10,18000 / 10,2200 

 

Ekim ayı vadeli kontrat dün %0.26 yükselişle 1.868,25 Dolar seviyesinde tamamladı Altın fiyatları, dolar ve ABD tahvil getirileri 

güçlense bile enflasyon endişelerinin güvenli liman metalinin cazibesini güçlendirmesiyle Pazartesi günü beş ayın en yüksek 

seviyesine ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki yükselişle birlikte küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin enflasyonda yükseliş 

eğilimini kısa vadede de güçlendirmesi ve FED hedefleri arasında Altın fiyatlarında yükselişin devam ettiği ortamı izlemeyi 

sürdürüyoruz.. Bugün 1.860 Dolar ilk desteği üzerinde tutunma sağlanabilirse gelebilecek alımlarda önemli direnç seviyeleri takip 

edilmeli. İlk hedef olarak 1.875 üzerine geçilebilirse sonraki direnç 1.885 Dolar olarak izlenecek. Burası aşılabilirse 1.900 seviyesi 

gündeme gelebilir. 1.860 altına olası geçişte ise 1.845 ve 1.840 seviyeleri test edilebilir. 

Destekler: 1.860 / 1.845 / 1.840 

Dirençler: 1.875 / 1.885 / 1.900 

16 Kasım 2021 

 

 

 

2020 

 

 

16 Kasım 2021 

 

 

 



 

BURVA: Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Projesi İkmal İnşaatı Kolin Kalyon Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi ile 

NSP UG & AG Yangınla Mücadele Sistemi Vanaları Temini konusunda anlaşıldığını açıkladı. 

GWIND: Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi projesi ile ilgili İDK Toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak. 

BIOEN: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı. 

VBTYZ: Flex ERP yazılımının satışına 26 Kasım'da başlayacak. 

ATATP: %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. 

TTKOM: TTG Finansal Teknolojiler'in kuruluş işlemlerini tamamladı. 

DOBUR payları 16/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir 

iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir.  

ATATP, PRKAB ve RALYH payları 16/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/12/2021 tarihli işlemlere (seans 

sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 
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