
 

 

Destekler:  
1,1435 / 1,1420 / 1,385 

 

Dirençler: 

1,1475 / 1,520 / 1,1530 

  

Destekler:  
9,9000 / 9,5600 / 9,4500 

 

Dirençler: 

10,00 / 10,25 / 10,45 

 

Destekler: 

1.843 / 1.832 / 1.825 

 

Dirençler:  
1.875 / 1.885 / 1.900 

 

Güçlü Dolar Piyasalarda Etkili Olmaya Devam Ediyor 

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,06 yükselişle 1.625,06 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 34,3 Milyar TL oldu. 18 Ekim 2021 tarihinde 
başladığı sert yükselişine devam eden endeks dün en yüksek 1643,82 seviyesini görürken en düşük 1621,49 seviyesini gördü. Yurtdışı 
piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,44 azalırken S&P500 yüzde 0,06 ve Nasdaq yüzde 0,52 yükselişle kapattı. Avrupa 
borsalarında ise, DAX yüzde 0,10, CAC 40 yüzde 0,20 ve FTSE 100 yüzde 0,60 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde genel 
eğilimde yukarı yönlü bir seyir gözleniyor. Asya hisse senedi fiyatları, beklentilerin üzerinde güçlü gelen ABD enflasyon sonucunun kısa 
vadeli fiyatlama etkisinin geçmesiyle bugün yükseldi. Yatırımcılar en kötü fiyat artışlarının yakında sona erebileceğine dair beklentiyle 
bugün riskli varlıklarda alımlara devam edecek mi takip edilecek. Endeksin de güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. 

Çekirdek enflasyonun ekimde beklenenden düşük geleceğini öngören Deutsche Bank, TCMB'sının söylemlerindeki cari açık vurgusuyla 
birlikte haftaya yapılacak TCMB toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 
100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini ve yıl sonu faiz beklentilerini de yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdüklerini söyledi. 

ABD 5 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark 2020 ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kısa vadeli tahvil faizlerinin uzun 
vadeli tahvil faizlerinden daha hızlı yükselmesi, FED'in söylemlerine ilişkin endişelerin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Merkez bankaları 
enflasyonla mücadelede geç kalması durumunda faizleri çok hızlı arttırmak zorunda kalabileceği ve bunun ekonomik büyüme üzerinde 
baskı oluşturma ihtimali piyasaları endişelendiriyor. 

Türk Lirası varlıklarda hareketli günler devam ediyor. Türkiye'de enflasyon-para politikası endişeleriyle yükselen Dolar/TL dün tarihi zirvesini 
yukarı yönlü test ederek 9,97 TL’nin üzerine taşırken Euro/TL ise 11,45 TL seviyesini geçti. 

TCMB'nin brüt rezervi 5 Kasım haftasında 1,6 milyar dolar artarak 125,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde net rezervler 790 milyon 
dolar azalarak 31,9 milyar dolara indi. TCMB'nin swap hariç net rezervi ise -35,2 milyar $ oldu. 

AB Konseyi, Doğu Akdeniz'deki sondaj ve petrol arama faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları uzatma kararı aldı. 
Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 1 yıl süreyle, 12 Kasım 2022'ye kadar uzattı. 

Dışişleri Bakanlığı Belarus toprakları üzerinden yasadışı geçişlerle ilgili olarak, ‘’Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış 
gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel 
çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz.’’ açıklamasında bulundu. 
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Kurda yeni tarihi zirve 9,97TL seviyesi ile dün test edildi. Yükseliş eğilimi ABD dolarında yaşanan değer 
kazanımı ile birlikte devam ediyor. Dün Eylül ayı cari denge verisinin 1,65 Milyar Dolar fazla vermesi 
sonrasında bugün sanayi üretimi ve perakende satışları yurt içinde takip edeceğiz. ABD’de ise Michigan 
tüketici güveni verisi açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi 
durumunda kurda 10.00 ve 10.25 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda 
ise 9,90 ve 9,56 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Çaprazda dün paritede yaşanan gerilemeye rağmen 11,45TL seviyesi yükseliş sonrasında test edildi. Özellikle 
paritede yaşanan geri çekilme yükseliş hareketini baskılamaya devam ediyor. Avrupa ve Türkiye’de bugün 
sanayi üretimi verileri takip edilirken, yurt içinde ayrıca perakende satışlar verisini göreceğiz. Yaşanacak 
gelişmeler çerçevesinde kurda 11,46 ve 11,75 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış 
baskısının görülmesi durumunda ise 11,38 ve 11,30 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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Paritede güçlenen ABD doları ile birlikte 1,15 kritik destek seviyesi aşağı yönlü kırıldıktan sonra geri çekilme 
hızlandı ve 1,1420 destek bölgesine doğru devam etti. Bugün Avrupa’da sanayi üretimi, ABD’de ise Michigan 
tüketici güveni verileri takip edilecek. Özellikle ABD’de açıklanan son enflasyon verisi sonrasında dolarda 
değer kazanımının görülebilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 
1,1475 ve 1,1520 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 
1,1435 ve 1,1420 destek seviyeleri yakından izlenecek. 
  

 

 

Ons altında özellikle değer kazanan dolar ve yükselen tahvil faizlerine rağmen Evergrande tedirginliği ile 
yükselişin devam ettiği görüldü. Enflasyon ve faizlerin beklenenden önce artacağı endişeleride bu yükselişte 
etkili olmaya devam ediyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1875 ve 
1885$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1843 ve 1832$ 
destek seviyeleri yakından izlenecek. 
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Paritede dün İngiltere’den açıklanan büyüme verisi beklentilerden düşük açıklandı ve karşılığında ABD 
dolarında yaşanan değer kazanımının devam etmesi ile birlikte geri çekilmeninde devamını gördük. 1,34 kritik 
destek seviyesi aşağı yönlü kırıldıktan sonra 1,3350 seviyesine kadar yaşanan geri çekilme sonrası aşağı 
yönlü baskının devamını görebiliriz. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise Michigan tüketici güveni 
takip edilecek. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3440 ve 
1,3450 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3300 ve 
1,3275 destek seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

 

ABD doları, ABD TÜFE verilerinin ardından Japon Yen'i karşında son zamanlardaki kazanımlarını koruyor. Dolar 
endeksinin 95 seviyesinin üzerine çıkması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin artması sonucu tekrar 114 
seviyesinin üzerine çıktı. Bugün ABD’de Michigan tüketici güveni verisini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan 
bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,40 ve 114,70 direnç seviyeleri takip 
edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,85 ve 113,60 destek seviyelerinin test edilmesi 
bekleniyor. 
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OPEC, dördüncü çeyrek küresel petrol talebi büyüme beklentisini yüksek enerji fiyatları nedeniyle düşürdü. 
Günlük ham petrol üretimi Ekim'de bir önceki aya göre 220 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 450 bin varile 
ulaşırken Brent petrol 80 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Brent petrole teknik açıdan bakılacak olursa, 
yukarı yönlü gelişmeler yaşanması durumunda 82,55 ve 83,30 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. 
Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 80,75 ve 80,00$ destek seviyeleri 
önem arz ediyor. 

 

 

Gram altında kurda ve ons altında yaşanan yükseliş 597TL yeni tarihi zirvesini yaşanmasına neden oldu. 
Bugün kurda yükseliş denmelerinin gerçekleşmesi durumunda yukarı yönlü bir hareket olabilir.  Gram Altın’da 
yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 600 ve 615 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken 
aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 585 ve 575 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 Türkiye *** Sanayi Üretimi (Yıllık) 10,0% 13,8% Eylül

10:00 Türkiye *** Türkiye Perakende Satışları (Aylık) - 0,3% Eylül

10:00 Türkiye *** Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) - 15,0% Eylül

13:00 Avrupa Bölg. ** Sanayi Üretimi (Aylık) -0,5% -1,6% Eylül

18:00 ABD *** İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) 10,30Mn. 10,439Mn. Eylül


