
 

 

Destekler:  
1,1820 / 1,1800 / 1,1785 

 

Dirençler: 

1,1865 / 1,1885 / 1,1900 

 

Destekler:  
8,6500 / 8,6000 / 8,5400 

 

Dirençler: 

8,7500 / 8,8200 / 8,9000 

 

Destekler:  
1765 / 1750 / 1745 

 

Dirençler: 

1785 / 1795 / 1800 

ABD'de İstihdam Beklentileri Yükselirken Dolar Değer Kazanıyor 
 
Güne hafif yatay bir açılış ile başlayan BIST 100 endeksi, seansın kapanışına doğru gelen sert satışlarla birlikte yüzde 1,12 düşüşle 
birlikte 1356 puandan günü kapadı.  
 
Haftanın konu başlığı olan delta varyantının etkileri İngiltere ve Portekiz’de net bir şekilde verilere yansımaya başladığı görülüyor. 
İngiltere, Ocak ayından bu yana en yüksek vakayı açıklandı. Delta varyantının Rusya’da ciddi bir ağırlık kazanması ve turizm 
sezonunun açılmasıyla birlikte ülkemize ziyarete gelen Rus turistlerin vaka sayılarına etkisini tahminen 1-2 hafta içerisinde ortaya 
çıkması öngörülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama hızının artırılması için çalışmalarına devam ediyor. 3. Doz aşıya yönelik 
tartışmalara son veren Fahrettin Koca, 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarına bugünden itibaren randevunun tanımlanacağını açıkladı. 
Dün resmi gazete yayımlanan kararla birlikte fiyat istikrarı komisyonu kurulmasına karar verildi. Hazine ve maliye bakanlığının 
önderlik edeceği öngörülürken komisyona cumhurbaşkanı strateji ve bütçe departmanı müdürü, Tarım ve Ticaret Bakanı ve Enerji 
Bakanı olmak üzere birçok bakanlık temsilcilerinin katılımıyla komisyon kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı 
Komisyonuna yöneltilen eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamada fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası’nın görevi olduğunu 
belirtirken hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu olmadığını vurguladı. Komisyonun temel amacının ise 
enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinde bulunulması olduğunu belirtti. Dün yetkililer tarafından yapılan 
açıklamaya göre Doğal Gaz’a yüzde 12, elektriğe ise yüzde 15 oranında zam yapıldı. Yeni fiyatlar bugün itibariyle geçerli olacak. 
Yapılan zamların enflasyona nasıl yansıyacağı ise Temmuz ayı enflasyonunda daha net görülecektir. 
 
FED yetkilisi Kaplan, varlık alım programına yönelik yaptığı açıklamalardan programda yapılması muhtemel olan azaltımın 
başlamasını yıl sonunda önce yapılmasını tercih ettiğini belirtti. Piyasalarda tamperin korkusuna da değinen Kaplan, varlık 
alımlarının ayarlarını öncekine göre daha iyi ayarlayacağını vurguladı. Enflasyonun geçici olduğunu yinelerken enflasyon 
konusunda ilerleme kaydettiklerini ve işgücü piyasasında da benzer bir iyileşme görülmesi gerektiğine değindi. New York Fed ters 
repo işlem piyasasında işlem hacmi 992 Milyar Dolar ile rekor kırdı. 
 
Bugün piyasalar OPEC+ toplantısından çıkacak olan sonuçlar yakından takip edilecek. Piyasada beklenti OPEC günlük 500 Bin 
varillik bir artış yapacağı yönünde. Rusya’nın günlük üretimin artırılmasına yönelik ısrarcı tavırlarını dikkat çektiği belirtildi. 
Pandeminin seyrinin küresel ölçekte düzelmesi ve eski normale dönerken enerji ihtiyacının karşılanacağı beklentisi ile emtia 
fiyatlamalarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Bu yüzden, Opec üyeleri temkinli bir karar vererek, son zamanlarda görülen yüksek 
fiyatlamalardan faydalanmak istiyor. Hindistan Petrol Bakanı’nın Hindistan’da pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber talep 
bakımında pandemi öncesine döneceğini beklediğini açıkladı 
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ABD Özel sektör istihdamı Haziran ayında 692 Bin kişi olarak açıklandı. Dolar endeksi tekrardan 92 
seviyesini görmesiyle birlikte USDTRY’de yukarı yönlü hareketi tetikledi. Ülke risk primimiz ise 381bps 
seviyesinden işlem görürken Türk lirası değer kazandı. Yarın açıklanacak olan ABD Tarım dışı istihdam 
verisi kurdaki hareketi artırabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi 
beklenilen kurda 8,75 ve 8,82 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda 
ise 8,65 ve 8,60 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 

 

Avrupa Bölgesinde enflasyon Haziran ayında gerileyerek yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Aşılamanın 
hızlanmasıyla beraber ekonominin toparlanması hızlanıyor. Euro’nun değer kaybı devam ediyor. Avrupa’da 
tüketici güven endeksi 117,9 olarak gerçekleşirken tarihi en yüksek seviyeyi gördü. Yukarı yönlü hareketine 
devam etmesi beklenilen kurda 10,35 ve 10,45 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış 
baskısının görülmesi durumunda ise 10,25 ve 10,20 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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Avrupa’da tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Enflasyon verisinin beklentinin altında 
kalmasıyla birlikte Euro’da değer kaybı devam etti. Euro bölgesi ekonomik güven endeksi 21 yılın zirvesini 
görürken 117.9 olarak gerçekleşti. ABD’de Özel sektör istihdamı Haziran ayında beklentinin üzerinde 692 Bin 
kişi olarak gerçekleşti. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1865 
ve 1,1885 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1820 ve 1,1800 
destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor. 

 

Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareketin devam etmesi sonucunda Ons Altın’da satışların devam ettiği 
görülüyor. FOMC toplantısı sonrası aşağı yönlü trendin devam ettiği görülüyor. Diğer değerli metallerde de değer 
kayıplarının yaşanması dikkat çekiyor. Özel sektör istihdam verisi beklentinin hemen üzerinde gerçekleşmesi 
fiyatlamalarda etkili oldu. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1785 ve 
1795$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1765 ve 1750$ 
destek seviyeleri yakından izlenecek. 
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ABD Özel sektör istihdam verisi beklentinin hemen üzerinde 692Bin seviyesinden gerçekleşti. İngiltere 
aşılamanın etkisiyle beraber diğer ülkelerle arasındaki farkı açmasına rağmen son günlerde yaygın hale delta 
varyantının etkileri uzmanlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Birliği, salgının yeni boyutlara ulaşmaması adına 
gümrüklerini İngiltere’ye kapatabileceklerini belirtti. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı 
yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3835 ve 1,3860 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. 
Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3780 ve 1,3765 destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket sonrasında paritede geri çekilme hızlandı. Japonya’da Mayıs ayı 
işsizlik oranı beklentinin üzerinde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. Dünya genelinde yayılmaya başlayan delta 
varyantı piyasalarda endişe oluşturmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım dışı istihdam 
verisi yakından takip edilecek. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 
111,50 ve 112,10 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 110,80 ve 109,40 
destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor. 
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ABD’de Haftalık Ham Petrol Stokları -8,2Milyon azalış gösterdi. Piyasalar bugün gerçekleşecek olan OPEC 
toplantısından çıkacak olan sonuca odaklandı. Piyasa beklentisi 500 bin varil artışın yapılacağı yönünde. 
Rusya’nın artış için ısrarcı olduğu görülürken OPEC üyelerinin temkinli davranabileceği öngörülüyor. Teknik 
açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 74,80 ve 75,40 $ 
direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması 
halinde ise 73,70 ve 72,60$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

Döviz kurunda görülen geri çekilme, Ons Altın’daki geri çekilme ile desteklenince Gram Altın’da 490TL seviyesinin 
altı görüldü. Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam hem döviz kurunda hem de Ons Altın 
tarafında hareketliliğe neden olabilir. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 500 ve 510 
TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 490 ve 480 TL 
destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor. 
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2021 1.Çeyrek Müşteri K/Z Dağılımı: %26,23 Karda / %73,77 Zararda 
 
 
 
 
 
 
 
 


