
 

 

Destekler:  
1,1530 / 1,1500 / 1,1449 

 

Dirençler: 

1,1580 / 1,1614 / 1,1667 

  

Destekler:  
9,5600 / 9,4500 / 9,3800 

 

Dirençler: 

9,7700 / 9,8300 / 9,8600 

 

Destekler:  
1.769 / 1.764 / 1.755 

 

Dirençler: 

1.807 / 1.824 / 1.832 

ABD TDI VERİSİ PİYASANIN RADARINDA  

Borsa İstanbul, dün yüzde 1,85 yükselişle 1.575,67 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 25,8 Milyar TL oldu. Dünya piyasalarındaki olumlu 
etkiyle hızlı bir yükseliş yapan endeks, günü tüm zamanların en yüksek noktasından kapattı. Endeks en yüksek 1577,36 seviyesini 
görürken en düşük 1562,15 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,09 azalırken S&P500 yüzde 
0,42 ve Nasdaq yüzde 0,81 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, DAX yüzde 0,44, CAC 40 yüzde 0,53 ve FTSE 100 yüzde 0,43 
yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor. 

ABD Başkanı Joe Biden’in petrol üretiminde artış talebine rağmen OPEC+ Bakanları petrol üretim artışını günlük 400 bin varilde tuttu. 
Brent petrol, OPEC+ toplantısı sonrası gün içinde sert yükseliş yaprak 83,39 dolar seviyelerini test ettikten sonra 80 doların altın kadar 
geri çekildi. ABD Başkanı Joe Biden, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışı OPEC ülkelerinin daha fazla ham petrol üretmeyi reddetmesine 
bağlamıştı. 

'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, makroekonomik ve finansal istikrarı 
güçlendirip sağlıklı dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirterek, “Düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz” dedi. Bakan Elvan, 
"hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine" ilişkin yorumların doğru olmadığını vurguladı. Elvan, "Yılın 
ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor. 2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle 
kapatmayı öngörüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da kapatabileceğimizi düşünüyoruz, açıklamalarında bulundu. 

İngiltere Merkez Bankası 2'ye karşı 7 oyla politika faizini yüzde 0,10 seviyesinde sabit bıraktı. Varlık alım programı da 895 milyar sterlinde 
kaldı. Ekonomistlerin beklentisi faizin sabit bırakılması yönünde olsa da piyasa fiyatlamaları bu toplantıda faizlerin 15 baz puan artırılacağı 
yönünde sinyal vermişti.  

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin F-35’ler için ABD’ye ödediği 1,4 milyar doların karşılığında F-16’ların 
modernizasyonunun yapılması için iki ülke arasında teknik heyetlerin görüşmeye başladığını açıkladı.  

Asya’da endeksler bugün Dünya’nın dört bir yanındaki merkez bankalarının şahin sürprizlerden kaçındığı haftanın devamında küresel 
boyutta rekor kıran endekslerde oluşan ralliye bugün uyum sağlayamadı ve yazının yazıldığı sıralarda görüldüğü üzere haftayı düşüşle 
kapatmaya hazırlanıyor. Hong Kong'da, Çinli geliştirici Kaisa Group Holdings Ltd'nin hisselerinin işlem sırası, şirketin bir yan kuruluşunun 
bir varlık yönetimi ürününde ödemeyi gerçekleştiremediğini açıklamasından bir gün sonra askıya alındı. Dün rekor yüksek kapanış 
gerçekleştiren Borsa İstanbul 100 endeksi için bugünkü açılışın yatay-hafif yükseliş yönünde olmasını bekliyoruz.  
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Kurda dün dolar bazlı yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. 9,76TL seviyelerine yükselen kurda akşam 
saatlerine doğru piyasada yaşanan olumlu hava devamı ile 9,70TL altına geri çekilme yaşandı. Bugün yurt 
içinde hazine nakit dengesi açıklanırken, ABD’de Tarım Dışı İstihdam veri setini önemle takip edeceğiz. 
450K beklentinin karşılanarak üzerinde bir istihdam verisi küresel anlamda dolar değerlenmesine neden 
olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 9,77 ve 
9,83 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,56 ve 9,45 TL destek 
seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Çaprazda paritede yaşanan aşağı yönlü hareketler dengeleyici olmaya devam ediyor. Dün Avrupa’da ÜFE 
verisi beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen Türk Lirası’nda değer kaybı etkisi sınırlı hissedildi. 11,29TL 
seviyesine yükseliş sonrası geri çekilme ile tekrar 11,20TL test edildi. Bugün Avrupa’da perakende satışlar, 
yurt içinde ise hazine nakit dengesini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 11,35 ve 11,46 
direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,85 ve 10,74 
destek seviyeleri önemini koruyor. 
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Parite Fed toplantısı sonrasında Güvercin söylemlerle 1,16 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışsa da güçlü dolar 
etkisi ile tekrar bu seviyenin altına geriledi. Bugün Avrupa’da perakende satışlar, Almanya’da sanayi üretimi 
beklenirken, en önemli beklenen veri ABD Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik üzerine açıklamalar olacaktır. Teknik 
açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1580 ve 1,1614 direnç seviyelerinin takip 
edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1,1530 ve 1,1500 destek seviyeleri yakından 
izlenecek. 
  

 

 

Ons altında Fed toplantısı sonrasında dolarda değerlenme devam ederken tahvil faizlerinde yaşanan geri 
çekilme ile birlikte yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün diğer önemli başlık ABD TDI veri seti olacaktır. 
Powell Fed toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda tam istihdamın faiz artışı için takip edilecek söylemi 
sonrasında verinin öneminin artığını düşünüyoruz. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması 
durumunda 1807 ve 1824 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda 
ise 1769 ve 1764$ destek seviyeleri yakından izlenecek. 
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Paritede dün İngiltere Merkez Bankası herhangi bir politika değişikliğine gitmezken varlık alımlarını da 895 
Milyar Sterlinde tuttu. Bu gelişme sonrasında aşağı yönlü hareketin hızlandığını ve 1,3470 seviyesinin test 
edildiğini gördük. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin, ABD’de ise Tarım Dışı İstihdam verisi 450K beklenti ile 
piyasada merakla beklenecek gelişme olacaktır. Güçlü dolar algısının veri sonrasında devam etmesi 
durumunda paritede 1,35 altında kalıcılık devam edebilir.  Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası 
yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3615 ve 1,3775 direnç seviyelerinin takip edilmesi 
gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3431 ve 1,3368 destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

 

 

ABD’den gelen haber akışına ve FOMC toplantısına rağmen USD/JPY 113,4 ile 114,4 seviyeleri arasında 
hareket etmeye devam ediyor. Dolar endeksindeki hafif yükselişe karşın USD/JPY’deki doların momentumun 
azaldığı görülüyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,236 ve 
114,70 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,229 ve 112,112 destek 
seviyelerinin test edilmesi bekleniyor. 
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ABD Başkanı Joe Biden’in petrol üretiminde artış talebine rağmen OPEC+ Bakanları petrol üretim artışını günlük 
400 bin varilde tuttu. Brent petrol, OPEC+ toplantısı sonrası gün içinde sert yükseliş yaprak 83,39 dolar 
seviyelerini test ettikten sonra 80 doların altın kadar geri çekildi. Brent petrole teknik açıdan bakılacak olursa, 
yukarı yönlü gelişmeler yaşanması durumunda 81,79 ve 82,57 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. 
Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 78,98 ve 77,78$ destek seviyeleri 
önem arz ediyor. 

 

 

Gram altında kurda ve ons altında eş zamanlı yükseliş 562TL seviyesinin test edilmesine neden oldu. Ons 
altında yukarı yönlü istek devam ederken kurda yükseliş şimdilik etkisini azalttı. Bugün açıklanacak ABD Tarım 
dışı istihdam veri seti kurda ve ons altında dalgalanmalara neden olabilir. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin 
görülmesi durumunda 568 ve 572 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin 
olması durumuna ise 545 ve 535 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00 Avrupa Bölg. ** Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl) 0,3% 0,3% Eylül

13.00 Avrupa Bölg. ** Perakende Satışlar (Yıllık) (Eyl) 1,5% 3,1% Eylül

15:30 ABD *** Tarım Dışı İstihdam Değişimi 450Bin 194Bin Ekim

15:30 ABD *** Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) 0,4% 0,6% Ekim

15:30 ABD *** Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) 4,9% 4,6% Ekim

15:30 ABD *** İşsizlik Oranı 4,7% 4,8% Ekim


