
 

 

Destekler:  
1,1620 / 1,1600 / 1,1580 

 

Dirençler: 

1,1670 / 1,1695 / 1,1720 

 
 

Destekler:  
9,2600 / 9,2000 / 9,1000 

 

Dirençler: 

9,3600 / 9,4200 / 9,4800 

 

Destekler:  
1770 / 1760 / 1755 

 

Dirençler: 

1785 / 1795 / 1810 

ABD Tahvil Faizleri Yükselirken Piyasalar Sakin 

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,86 yükselişle 1429,85 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 15,0 milyar TL oldu. BIST 100 endeksi gün 
alıcılı bir başlangıç yaparken gün içerisinde gelen kuvvetli alımlarla birlikte günü yükselişle kapattı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında 
ABD’de Dow Jones yüzde 0,56, S&P500 yüzde 0,74 ve Nasdaq yüzde 0,71 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında da pozitif bir 
seyir görülürken ve DAX yüzde 0,27, FTSE 100 yüzde 0,19 ve CAC 40 yüzde IBEX 35 yüzde 0,67 artış gösterdi. Yurtiçinde gözler 
TCMB PPK toplantısına çevrilmişken kurdaki değer kaybı dolar endeksindeki gevşeme sonrasında seyrini koruyor. Asya piyasasının 
ilk işlemlerine bakılacak olursa eğer karışık bir seyrin oluştuğu görülüyor.  

TÜSİAD’ın kuruluşun 50.yıl dönümünde “Yeni bir Anlayışla Geleceği İnşa” başlıklı çalışma basına tanıtıldı. TÜSİAD Yüksek İstişare 
Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, kişi başı gelirin artırılması ve ekonomik büyümenin hızlanması gerektiğini savundu. Refah 
artışının makro ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme ortamının hazırlanması gerektiğini belirten Özilhan, piyasa 
ekonomisinin kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta merkez bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını 
tartışma dışı bırakacak biçimde tesis edilmesi gerektiğini savundu. TÜSİAD Başkanı Kaslowski ise, yetenekli ve eğitimli gençlerin 
istikballerini başka ülkelerde aradığına değinirken bu durumun tersine çevrilmesi gerektiği savunuldu. Dünya’nın önde gelen 
ekonomistlerinden olan Prof.Dr. Daron Acemoğlu Türkiye ekonomisi hakkında, gelir eşitsizliğinin sadece Türkiye’de değil ABD ve 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde artış gösterdiğine değindi.  

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Aykaç, gıda fiyatlarındaki yüksek artışın sorumlusu olarak market zincirlerin gösterilmesini 
kabul etmediklerini belirtti. Başkan Aykaç, maliyet artışlarının tamamını fiyatlara yansıtmayıp karlılıklarından vazgeçen marketlerin 
tam tersine enflasyonun kontrol altına alınmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Buna ek olarak, tüm dünyada tarım ürünlerinde 
maliyet artışları, tedarik sektöründe aksamalar ve ithal ürün fiyatlarında artış gözlenirken, market zincirlerin fahiş fiyat ile 
damgalanmasının gerçekten uzak olduğunu bir kez daha vurguladı. 

ABD’de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı. SEC tarafından onaylanan ProShares ETF’i BITO 
koduyla ilk işlem gününde yüzde 3’ün üzerinde yükseliş kaydetti. İlk işlem gününde 40,89$’dan açılan ETF’in değeri 42,15’e 
yükseldi. ProShares’in yaptığı açıklamada söz konusu ETF’in yatırımcılara bir aracılık hesabı aracılığıyla Bitcoin getirilerini uygun 
bir şekilde elde etme fırsatı sunacağı aktarılırken Bitcoin’in hisse gibi alınıp satılarak kripto para borsasında hesap ve kripto  cüzdanı 
ihtiyacının ortadan kalkabileceğini söyledi.  Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre son 24 saat içerisinde 30 bin 862 
vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 233 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış tam anlamıyla aşılanmış 
vatandaşların nüfusa oranı ise yüzde 76,66 seviyesinde gerçekleşti. Sağlık bakanı Koca, aşı sırası gelmiş ancak hala aşı olmamış 
5 milyon kişi olduğunu belirtti vatandaşları üçüncü doz aşı olma konusunda hassasiyet göstermelerini vurguladı. 
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ABD’de sanayi üretimi beklentinin altında yüzde 1,3 azalış gösterdi. TCMB PPK toplantısı ise haftanın en 
önemli gündem maddesi. Dolar endeksinin 94 seviyesinin altına gerilemesi döviz kurundaki baskıyı 
hafifletiyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 9,36 
ve 9,42TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,26 ve 9,20 TL 
destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Gözler bugün açıklanacak Avrupa Bölgesi enflasyon verisinde.Ülke risk priminindeki yükseliş eğilimini 
koruması ve Euro’nun değer kazanımına devam etmesi döviz kurundaki baskıyı artırmaya devam ediyor. Yarın 
gerçekleştirilecek olan TCMB PPK toplantısı yakından takip edilecek. Bugün AMB yetkilisi Lane konuşması 
yakından takip edilecek. Seyrine devam etmesi beklenilen kurda 10,90 ve 11,00 direnç seviyelerinin takip 
edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,80 ve 10,75 destek seviyeleri önemini 
koruyor. 
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Gözler bugün açıklanacak Avrupa bölgesi TÜFE verisinde. Beklentinin üzerinde açıklanması halinde maliyet 
tartışmaları yeniden gündeme gelebilir. ABD’de açıklanan ekonomik veriler beklentinin altında kalmaya devam 
ediyor. ABD sanayi üretimi beklenti yüzde 0,2 iken yüzde 1,3 azalış gösterdi. Dolar endeksinin 94 seviyesinin 
altına sarkması paritedeki yükselişi hızlandırdı. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin 
oluşması durumunda 1,1670 ve 1,1695 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi 
halinde ise 1,1620 ve 1,1600 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor. 
 

 

Dolar endeksinde görülen gevşeme sonrasında Ons Altın’da 1800$ seviyesinin üzerinin test edildiği görülürken 
etkisi kısa sürdü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaması Ons Altın’ındaki 
hareketi desteklediği görülüyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1785 
ve 1795$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1770 ve 1760$ 
destek seviyeleri yakından izlenecek. 
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İngiltere’de bugün açıklanacak TÜFE verisi yakından takip edilecek. ABD’de sanayi üretimi beklenti yüzde 
+0,2 iken yüzde 1,3 azalış gösterdi. 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 1,3830 ve 1,3855 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin 
oluşması durumunda ise 1,3785 ve 1,3750 destek seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

Japonya’da Ticaret Dengesi Eylül ayında -622,8M seviyesinde açıklandı. İhracatta ise yüzde 13 artış gözlendi. 
ABD’de sanayi üretimi beklentinin altında yüzde 1.3 azalış gösterdi. ABD’de dolar endeksindeki gevşeme 
paritedeki seyri dengeliyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 
115,00 ve 115,60 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,70 ve 112,50 
destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor. 
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Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan Haftalık petrol stokları beklenti 2,23M varilken 3,294M varil 
olarak açıklandı. Enerji fiyatlarındaki dalgalanma tedarik sorunu nedeniyle devam ediyor.  Teknik açıdan 
bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 84,80 ve 85,60 $ direnç 
seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 
83,60 ve 82,20$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

Dolar endeksinde görülen gevşeme Ons Altın’da yükselişi tetikliyor. DolarTL’de yeni rekor seviyelerin test 
edilmesi Gram Altın’daki yukarı yönlü seyri hızlandırıyor. Yarın gerçekleşecek olan TCMB toplantısı yakından 
takip edilecek.  Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 535 ve 540 TL direnç seviyelerinin 
takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 525 ve 520 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


