
 

 

Destekler:  
1,1605 / 1,1585 / 1,1560 

 

Dirençler: 

1,1645 / 1,1670 / 1,1690 

  

Destekler:  
9,4500 / 9,3800 / 9,3000 

 

Dirençler: 

9,5500 / 9,6200 / 9,7000 

 

Destekler:  
1780 / 1770 / 1755 

 

Dirençler: 

1790 / 1800 / 1810 

TCMB Faiz İndirirken Yurtdışında Pozitif Görüntü Devam Ediyor 

Borsa İstanbul, dün yüzde 1,58 yükselişle 1455,42 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 27,0 milyar TL oldu. BIST 100 endeksi 
güne yatay bir başlangıç yaparken TCMB faiz kararının ardından sert satışlarla karşılaştı. Karar sonrasında endekste 1417 seviyesi 
test edilirken devamında tepki alımlarıyla endeks günü pozitif kapattı. TCMB faiz kararına kadar 7.3 milyar TL olan işlem hacmi 
kararın ardından 19 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Vadeli İşlemler piyasasında oluşan hacim 68.8 milyar TL hacim ile tüm 
zamanların rekoru kırıldı. TCMB PPK toplantısında piyasa beklentisinden ayrışarak politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya 
indirmesiyle döviz kurlarında rekorlar yenilendi. Dün ABD borsaları günü yükselişle tamamlarken Avrupa borsalarında karışık bir 
seyrin hakim olduğu görüldü. Günün ilk fiyatlamalarına bakılacak olursa Asya piyasalarında pozitif bir havanın söz konusu olduğu 
görülüyor. 

TCMB Para Politikası Kurulu, piyasa beklentisinden ayrışarak 200bps indirim yaptı. Kararın açıklanmasının ardından DolarTL’de 
9,51TL seviyesinin test edilerek rekor tazeledi. Kurul, gerçekleştirdiği faiz indirimi için çekirdek enflasyona ilişkin gelişmeler ve arz 
şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmaya çalışması önemli rol oynadı. Toplantı karar metninde politika faizinde yapılan aşağı yönlü 
düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirildiği belirtildi. Eylül ayında açıklanan çekirdek 
enflasyonu yüzde 16,98 seviyesinde gerçekleşmişti. Buna göre Para Politikası Kurulu 200 baz puanlık indirimle birlikte politika faizini 
çekirdek enflasyonunda altına çekti ve böylelikle TCMB faizi TÜFE'nin 3.58 puan altına indi. Ekim ayında yayımlanan Piyasa 
Katılımcıları anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63 seviyesinde gerçekleşti. Son olarak, küresel ölçekte artan emtia 
fiyatlarıyla birlikte Sonbahar – Kış döneminde gelmesi muhtemel zamlarla birlikte manşet enflasyonun baz etkisinin pozitif katkısına 
rağmen düşüş eğilimine girmesini zorlaştırıyor. Ödemeler dengesindeki iyileşme ile ihracattaki artışın devam etmesi ekonomi için 
en önemli parametre olması bekleniyor. 

Mali Eylem Görev Gücü ( FATF ) Türkiye’yi kara parada aldığı tedbirlerin yetersiz olduğu gerekçesiyle Gri listeye alınmasına yönelik 
açıklamada bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı alınan kararın hak edilmediğini belirterek en kısa sürede bu listeden çıkmanın  
sağlanacağı belirtildi. FATF ile ilgili atılan tüm adımların bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen yetkili kuruluş tarafından 
yeterli görülmediği bakanlık tarafından dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte FATF ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde 
kalınmaya devam edileceği vurgulandı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre son 24 saat içerisinde 28 bin 465 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 198 
vatandaşımız hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise yüzde 77,04 
seviyesinde gerçekleşti. Sağlık bakanı Koca, vaka sayılarındaki yaş ortalamasının düştüğünü ve yoğun bakımda yatan 
vatandaşların çoğunluğunun yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturduğunu belirtti. 
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TCMB’nin faiz kararı piyasa beklentisinden ayrışarak 200bps indirim gerçekleştirdi. Sürpriz faiz indirimi ile 
DolarTL’de yeni rekor seviyesi oluştu. Açıklanan faiz kararının etkisinin önümüzdeki günlerde devam etmesi 
bekleniyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 9,55 
ve 9,62TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,45 ve 9,38 TL 
destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

TCMB bir kez daha piyasaları şaşırttı ve faiz oranlarını 200bps indirime gitti. Açıklanan karar sonrasında ülke 
risk priminde ve döviz kurunda sert yükselişin yaşandığı görüldü. Avrupa Bölgesi TÜFE verisi beklentiye paralel 
bir şekilde yıllık yüzde 3,4 aylık ise yüzde 0,5 olarak açıklandı. Seyrine devam etmesi beklenilen kurda 11,10 
ve 11,15 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 11,00 
ve 10,90 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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ABD işsizlik hakkı başvuruları 290bin seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Bölgesi TÜFE verisi beklentiye paralel 
bir şekilde yıllık yüzde 3,4 aylık ise yüzde 0,5 olarak açıklandı. ABD’de açıklanan ekonomik veriler beklentinin 
altında kalmaya devam ediyor. ABD sanayi üretimi beklenti yüzde 0,2 iken yüzde 1,3 azalış gösterdi. Teknik 
açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1645 ve 1,1670 direnç seviyelerinin 
takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1605 ve 1,1585 destek seviyelerinin test 
edilmesi gerekiyor. 
 

 

ABD işsizlik hakkı başvuruları 290bin seviyesinde gerçekleşti. Dolar endeksi geri çekilirken Ons Altın’ın 1800$ 
seviyesini tekrar test etmesi bekleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin üzerini test etmesine 
rağmen Ons Altın seyrini koruyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 
1790 ve 1800$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1780 ve 
1770$ destek seviyeleri yakından izlenecek. 
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ABD’de sanayi üretimi beklenti yüzde +0,2 iken yüzde 1,3 azalış gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 
seviyesinin üstünü tekrardan test etmesi pariteyi etkilemeye devam ediyor. Hareketine devam etmesi 
beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3825 ve 1,3845 direnç 
seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3775 ve 1,3750 destek 
seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

Japonya’da TÜFE yıllık yüzde 0,1 açıklanırken Hizmet PMI verisi 50,7 olarak açıklandı. ABD’de sanayi üretimi 
beklentinin altında yüzde 1.3 azalış gösterdi. Dolar Endeksinin 94 seviyesinin altındaki seyri devam ediyor. 
Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,60 ve 115,40 direnç 
seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,10 ve 112,50 destek seviyelerinin test 
edilmesi bekleniyor. 
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ABD’de haftalık ham petrol stoklarında beklenti 1,857M iken 0,431M varil azalış gösterdi Enerji fiyatlarındaki 
dalgalanma tedarik sorunu nedeniyle devam ediyor.  Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine 
devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 84,40 ve 85,60 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan 
gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 82,60 ve 82,00$ destek seviyeleri önem arz 
ediyor. 
 

 

 

TCMB PPK toplantısında beklentinin üzerinde 200bps indirime gidilmesiyle birlikte fiyatlamalarda sert oynaklık 
oluştu. DolarTL’de yeni rekor seviyelerin test edilmesi Gram Altın’daki yukarı yönlü seyri kuvvetlenmesine 
neden oldu.  Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 550 ve 560 TL direnç seviyelerinin 
takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 540 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


