
 

 

Destekler:  
1,1575 / 1,1555 / 1,1530 

 

Dirençler: 

1,1620 / 1,1645 / 1,1675 

  

Destekler:  
9,1000 / 9,0000 / 8,9500 

 

Dirençler: 

9,2000 / 9,2500 / 9,3000 

 

Destekler:  
1780 / 1770 / 1755 

 

Dirençler: 

1800 / 1810 / 1820 

FED Varlık Alımlarını Azaltmayı Düşünüyor 

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,23 azalışla 1413,54 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 19,9 milyar TL oldu. Günlük işlem hacmindeki 
artış dikkat çekse de gün içerisinde Borsa İstanbul 100 endeksinin kararsız tutumu hacimdeki artışta etkili oldu. Günün ilk 
fiyatlamalarına bakıldığında Asya piyasaları Çin’den gelen olumlu veriler sonrasında pozitif seyrini koruyor. 

ABD Merkez Bankası, 21-22 Eylül’de gerçekleştirilen FOMC toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin 0 – 0,25 bant 
aralığında tutulmasına karar verilen toplantıda varlık alımlarıyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip edildi. Komite üyeleri, varlık 
alım programının gelecek yılı ortasına kadar sona erebileceğinin sinyallerini net bir şekilde verdi. Yetkililer, ekonomik şartların 
gelecek birkaç yılda faizlerin alt bantta veya oraya yakın tutulmaya devam edilmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken ekonom ik 
toparlanmanın genel olarak seyrini koruduğu ve kademeli olarak varlık azaltım sürecinin gelecek yılın ortasına kadar 
tamamlanmasının büyük olasılıkla uygun olacağını değerlendirdi. Enflasyona ilişkin yapılan açıklamada ise enflasyondaki yüksek 
seyrin üyelerin dikkatini çektiği vurgulanırken enflasyonun yavaşlamadan önce yüksek kalmaya devam edebileceğinin sinyalleri 
verildi. Varlık alım programının Kasım ayı olmasa dahi aralık ayında uygulanmasının oldukça muhtemel olduğu tutanaklardan 
anlaşılmakla birlikte bazı yetkililer varlık alımlarında daha hızlı bir yavaşlama izlenmesini tercih ettiklerine işaret ettiler. Buna ek 
olarak, dün açıklanan ABD enflasyon verisi beklentinin hafif üzerinde yıllık yüzde 5,4 seviyesinde açıklanırken çekirdek TÜFE 
endeksi ise yüzde 4,0 seviyesinde beklentiye paralel açıklandı. Açıklanan veri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme 
yaşandı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte TCMB Başkan yardımcıları ile para 
politikası üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan 
yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para politikası kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan 
yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken Para politikası üyeliğine Yusuf Tuna atandı. Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından 
yayımlanan bir diğer önemli karar ise döviz bürolarında kimlik düzenlemesine ilişkin bir açıklama yayımlandı. Söz konusu uygu lama 
ile kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemeler uyum dışında bir amacı olmadığı 
belirtildi.  

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre son 24 saat içerisinde 31 bin 248 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 236 
vatandaşımız hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise yüzde 75,36 
seviyesinde gerçekleşti. Sağlık bakanı Koca, vaka sayılarının yüksek seyretmesinin vefat sayılarına yansıyacağını, bazı hastaların 
hastalığı ağır atlatacağı ve sonucunda yoğun bakıma ihtiyaç duyacağını belirtti. Yaptığı açıklamalar sonrasında vatandaşları tedbir 
almaya davet etti. 
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ABD’de enflasyonun beklentinin üzerinde yüzde 5,4 olarak açıklanması ve FOMC toplantı tutanaklarında 
tapering’in Aralık ayına sarkabileceğinin sinyalleri üzerine tahvil faizlerinde geri çekilme görüldü. Türkiye’de 
sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık yüzde 13,8 artış gösterdi.  Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı 
yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 9,20 ve 9,25TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası 
satışların görülmesi durumunda ise 9,10 ve 9,00 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Avrupa bölgesinde sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 azalış gösterdi. Türkiye’de sanayi üretimi verisi Ağustos 
ayında yıllık yüzde 13,8 aylık bazda ise yüzde 5,4 olarak açıklandı. Avrupa Bölgesi ZEW Ekonomik hissiyat 
endeksi bir önceki ay 31,1 seviyesinde iken Ekim ayında 21 seviyesinde açıklandı. Seyrine devam etmesi 
beklenilen kurda 10,70 ve 10,75 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi 
durumunda ise 10,55 ve 10,45 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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ABD’de enflasyon beklentinin üzerinde yüzde 5,4 olarak açıklandı. Stagflasyon endişelerinin arttığı bir ortamda 
açıklanacak olan veri tahvil faizleri üzerinde önemli etki yaratabilir. Avrupa bölgesinde sanayi üretimi aylık yüzde 
1,6 azalış gösterdi. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1620 ve 
1,1645 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1575 ve 1,1555 
destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor. 
 

 

ABD’de enflasyonun beklentinin üzerinde yüzde 5,4 olarak açıklanması ve FOMC toplantı tutanaklarında 
tapering’in Aralık ayına sarkabileceğinin sinyalleri sonrası yükseliş hızlandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60’ın 
altına sarkmasıyla birlikte Ons Altın’ın değer kazandığı görüldü. 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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ABD’de enflasyondaki yükseliş devam ediyor. Eylül ayında enflasyon yüzde 5,4 seviyesinde açıklandı. 
İngiltere’de işsizlik hakkı başvuruları beklentinin altında 235bin olarak açıklandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 
1,60 seviyesinin altına sarkması parite üzerindeki baskıyı azalttı. Hareketine devam etmesi beklenen paritede 
olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3690 ve 1,3715 direnç seviyelerinin takip edilmesi 
gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3640 ve 1,3615 destek seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

ABD’de enflasyon beklentinin üzerinde yüzde 5,4 olarak açıklandı. Japonya’da sanayi üretimi aylık yüzde 3,6 
azalış gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin altına sarkması parite üzerindeki baskıyı azalttı. 
Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,00 ve 114,60 direnç 
seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,00 ve 112,60 destek seviyelerinin test 
edilmesi bekleniyor. 
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Bugün açıklanacak olan ABD Haftalık ham petrol stokları yakından takip edilecek.  Enerji fiyatlarındaki genel 
yükseliş trendi korunuyor. Arz – talep dengesizliğinden kaynaklı fiyatlardaki oynaklık devam etmesi bekleniyor.  
Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 83,90 ve 84,70 
$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması 
halinde ise 82,80 ve 81,50$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

ABD’de enflasyon beklentinin üzerinde açıklanması sonrası Ons Altın’da yükseliş hızlandı. ABD 10 yıllık tahvil 
faizlerinin 1,60’ın altına sarkmasıyla birlikte Ons Altın’da yükselişin hız kazandığı görüldü. Gram Altın’da yukarı 
yönlü hareketin görülmesi durumunda 535 ve 540 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü 
bir hareketin olması durumuna ise 520 ve 510 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 ABD *** Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) 0,6% 0,7% Eylül

15:30 ABD * Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) 8,70% 8,3% Eylül

15:30 ABD *** Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) 0,5% 0,6% Eylül

20:00 ABD *** FOMC Üyesi John Williams'ın Konuşması - - -


