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Destekler:  
1,1720 / 1,1700 / 1,1675 

 

Dirençler: 

1,1770 / 1,1795 / 1,1815 

 

Destekler:  
8,3500 / 8,2800 / 8,2500 

 

Dirençler: 

8,4400 / 8,5000 / 8,5600 

 

Destekler:  
1790 / 1780 / 1765 

 

Dirençler: 

1805 / 1815 / 1825 

PİYASALAR BAŞKAN POWELL’I BEKLIYOR 

 

Borsa İstanbul dün yüzde 0,45 artışla 1,465.89 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 12,8 Milyar TL oldu. Döviz kurundaki gerileme 

ve ülke risk primimizdeki geri çekilme ile birlikte Borsa İstanbul 100 endeksinde seyrin kuvvetlendiği görüldü. ABD ve Avrupa 

borsalarındaki yükselişler devam ediyor. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada Merkez Bankası rezervlerinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtirken 

“süreci tamamlanan işlemlerle” önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını vurguladı. Süreci tamamlanan işlemlerin 

IMF tarafından sağlanacak olan tutar SDR kapsamında Merkez Bankası rezervlerini 6,4 milyar dolar artacak. Buna ek olarak 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunda yaşanan oynaklıklar nedeniyle milli gelir görülen geri çekilmenin üstesinden gelip en kısa 

sürede tekrardan trilyon dolar seviyesine çıkartmak istediklerini belirtti. Afgan mülteciler ile ilgili diplomasi trafiği devam ediyor. G7 

ülkelerinden Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Afganistan’da yaşanan olaylarla ilgili online toplantı 

gerçekleştirdi. Ülke liderleri, önceliklerinin Afganistan’daki tahliyeleri hızlandırmak olduğunu ve durumun ehemmiyetini belirtirken 

Taliban’ı sözlerinde ziyade atacağı adımlara göre değerlendireceklerini belirttiler. Toplantı sonrasında yayınlanan bildiride 

Afganistan ve diğer ülkelerin vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve insani bir krizin önlenmesi için herkesin yükümlülük lerini 

yerine getirmesi gerektiği bildirildi. 

 

BIST 100 endeksinde 27 Temmuz itibariyle başlayan yukarı yönlü hareketin bilanço döneminin de etkisiyle kuvvetlenerek devam 

ettiği görüldü. Açıklanan bilançolara bakıldığında bankacılık sektöründe gelen güçlü net faiz marjları ile bankacılık sektöründe 

yabancı yatırımcıların ilgisinin artmaya başladığı dikkat çekti. Sanayi şirketlerine emtia fiyatlarında yaşanan fiyatlamalar katkı 

sağlarken Avrupa pazarında faaliyet gösteren şirketler için yurtdışı satışlar kazançları artırdı. BIST 100 endeksinde işlem gören 

şirketlerden 85’i kar, 12’si ise zarar açıkladı. Açıklanan net karlılık verilerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

121,9 artış gösterilirken toplam 78 milyar 246 milyon lira net kar açıklandı. Karlılıkta ise Ereğli Demir Çelik 5 Milyar 453 milyon TL 

ile zirvede bulunuyor. BIST 100 endeksi, son zamanların en yüksek seviyesi 14 Haziran’daki zirvesi olan 1468,95 direnç seviyesini 

aşmakta güçlük çekiyor. Cuma günü gerçekleştirilecek olan Jackson Hole toplantısına kadar olumlu havanın devam etmesi 

bekleniyor. Jackson Hole toplantısında başkan Powell’ın varlık alım programında yapılması muhtemel değişikliklerle ilgili konuşma 

yapması bekleniyor. 

 

Borsa İstanbul’un yukarı yönlü seyri kuvvetlenerek devam ediyor. 1468 seviyesini aşmakta güçlük çeken endekste gün içerisinde 

1472 seviyesi test edildi. Ülke risk priminde görülen geri çekilmenin devam etmesi durumunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi 

bekleniyor. Ülkemizde son 24 saat içerisinde 19.191 yeni vaka tespit edilirken 230 vatandaşımız hayatını kaybetti. İkinci doz aşı 

olanların nüfusa oranı ise yüzde 57,47 olarak açıklandı. 
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Türkiye’de Tüketici Güveni Ağustos ayında 78,2 seviyesinde gerçekleşti. ABD hizmet PMI verisi hizmet 
bileşik PMI verisi beklentinin altında 55,4 seviyesinden açıklandı. Bugün açıklanacak olan Türkiye kapasite 
kullanım oranı ile ABD çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler 
çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,44 ve 8,50TL direnç seviyeleri önem 
arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,35 ve 8,28 TL destek seviyeleri test edilmesi 
bekleniyor. 
 

 

Avrupa Bölgesinde Bileşik PMI verisi Ağustos ayında beklentiye paralel bir şekilde 59,5 seviyesinden 
gerçekleşti. Türkiye’de Tüketici Güveni Ağustos ayında 78,2 seviyesine geriledi. Avrupa bölgesi enflasyon 
oranında aylık değişiklik görülmezken yıllık bazda artış yüzde 2,0 oldu. Seyrine devam etmesi beklenilen 
kurda 9,95 ve 10,00 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda 
ise 9,82 ve 9,74 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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Almanya ekonomisi beklentinin üzerinde yüzde 9,4 büyüme gerçekleştirdi. Avrupa Bölgesinde Bileşik PMI verisi 
Ağustos ayında beklentiye paralel bir şekilde 59,5 seviyesinden gerçekleşti.  Başkan Powell’ın Jackson Hole 
toplantısında piyasalara yön vermesi bekleniyor. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin 
oluşması durumunda 1,1770 ve 1,1795 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi 
halinde ise 1,1720 ve 1,1700 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor. 

 

Ons Altın’da FOMC tutanakları sonrası yaşanan kayıplar telafi ediliyor. Jackson Hole toplantısı nedeniyle 
yükselişin sınırlı olduğu görülüyor. Dünya genelinde artan vaka sayıları güvenli limana olan talebi artırıyor. Teknik 
açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1805 ve 1815$ direnç seviyelerinin takip 
edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1790 ve 1780$ destek seviyeleri yakından izlenecek. 
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ABD’de işsizlik hakkı başvuruları son 17 ayın en düşüğüne gerilerken devam eden işsizlik başvuruları 2.82 
Milyon oldu. ABD hizmet PMI verisi hizmet bileşik PMI verisi beklentinin altında 55,4 seviyesinden açıklandı.  
Bugün açıklanacak olan Türkiye kapasite kullanım oranı ile ABD çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi takip 
edilecek. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 
halinde 1,3745 ve 1,3770 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması 
durumunda ise 1,3700 ve 1,3685 destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

Japonya çekirdek TÜFE yıllık yüzde 0,2 olarak açıklandı. FOMC tutanakların varlık alımları ile ilgili açıklamalara 
yer verilirken bu hafta gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısında varlık alım programı ile ilgili net bir 
şemanın belli olacağı tahmin ediliyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi 
durumunda 110,50 ve 111,10 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 109,20 
ve 108,60 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor. 
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Ham petrol stokları beklentinin altında -1,622M varil azalış gösterdi. Çin’den gelen verilerde vaka sayılarında 
düzelmelerin görülmesi üzerine talep endişelerinin ortadan kalktığı görülüyor.  Küresel ölçekte vaka 
sayılarındaki trendin korunması ekonomik büyüme endişesi yaratmaya devam ediyor. Teknik açıdan bakılacak 
olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 70,85 ve 71,40 $ direnç seviyelerinin 
takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 69,70 ve 
68,50$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

Ons Altın, FOMC tutanakları sonrası kayıplarını silmeye devam ederken Gram Altın tekrardan 500 TL seviyesine 
yaklaşıyor. Döviz kurunda görülen geri çekilme yukarı yönlü hareketi kısıtlıyor. Gram Altın’da yukarı yönlü 
hareketin görülmesi durumunda 495 ve 505 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir 
hareketin olması durumuna ise 480 ve 475 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor. 
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2021 2.Çeyrek Müşteri K/Z Dağılımı: %34,00 Karda / %66,00 Zararda 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:00 Almanya *** IFO Endeksi 100.4 100.8 Ağustos

15:30 ABD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 0,5% 0,3% Temmuz


