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GUVEN ENDEKSİ PİYASA BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yüzde 0,22 yükselişle 1.447,64 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 11,9 Milyar TL oldu.
Zaman zaman gelen güçlü satışlara rağmen bilanço döneminin etkisinde Borsa İstanbul’un haftalık getirisi yüzde 0,90 olmuştur.
Bilanço döneminin etkisini yavaştan kaybedebileceği gibi alımların devam etmesi söz konusu olabilir. Bu süre zarfında Borsa
İstanbul, yurtdışına paralellik gösterebilir.
Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ağustos ayı
toplantısında, politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 19 düzeyinde sabit bıraktı. Emtia fiyatlarında yaşanan
yükselişe önceki toplantılarda da değinilmişti ancak tarımsal ürün ihracatçısı ülkelerde yaşanan küresel ısınma ile bağlantılı arz
kısıntısı enflasyon üzerindeki etkisi ilk kez toplantı metninde yer aldı. Temmuz ayı enflasyon oranının beklentinin üzerinde yıllık
yüzde 18,95 seviyesinden gerçekleşmesi sonrasında bir önceki ay 1,47 puan olan reel getiri 0,05 puana geriledi. Tüketici
fiyatlarındaki artışın yıllık yüzde 19’u aşması halinde TCMB’in nasıl karar vereceği konusunda soru işaretleri devam ediyor. Ağustos
ayı itibariyle enflasyonda belirgin düşüşün yaşanmaması durumunda faiz tartışmalarının artması Merkez Bankası politikası içinde
nasıl bir karar vereceği önümüzdeki toplantıda döviz kurunda sınırlı oynaklığa neden olabilir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü teyit ederken Türkiye'nin kredi notu
"BB-" olarak açıklandı. Kredi notunun görünümünde ise değişikliğe gitmedi ve "durağan" olan görünüm korundu. Fitch, Türkiye'nin
kredi notlarının, yüksek finansman gereksinimleri, jeopolitik riskler, zayıflayan para politikası güvenilirliğini, yüksek enflasyonu,
düşük dış likiditeyi yansıttığını belirtti. Fitch, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 sonunda yüzde
16,9'a gerilemesini bekliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu, bu yıl için büyüme beklentisini yüzde6,3'ten yüzde 7,9'a çıkarırken,
gelecek yıl büyümenin yüzde 3,5'e gerileyeceğini belirtti.
Bölgedeki tansiyon artmaya başladı. Afganistan’da yaşanan iç karışıklık nedeniyle Türkiye ciddi bir göç salgını ile karşı karşıya.
Dün itibariyle kontrolünü tamamen kaybeden Afgan hükümeti, önemli mevkilerde çekilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani
ülkeyi terk ederken, Taliban militanları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip kontrolü ele geçirdi. Türkiye yurtiçi siyasetinde de son
zamanlarda yer alan kabil havalimanı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi tarafından dün akşam itibariyle istilaya uğradı.
Yaşanan gelişmeler üzerine BM Güvenlik Konseyi, acil bir toplantı gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz hafta bilanço döneminin etkisiyle beraber gelen güçlü alımların devam etmesinin muhtemel olduğu görülüyor. Geçtiğimiz
haftanın son işlem günün yurtdışı piyasalarda coşku devam ederken Dünya siyasetinin bir numaralı gündem maddesi olan
Afganistan’da yaşanan iç karışıklık piyasalarda endişe yaratabilir

Destekler:
1,1770 / 1,1745 / 1,1715

Destekler:
8,4400 / 8,3800 / 8,3000

Destekler:
1765 / 1760 / 1750

Dirençler:
1,1815 / 1,1840 / 1,1865

Dirençler:
8,5800 / 8,6200 / 8,6800

Dirençler:
1780 / 1790 / 1795
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Yurtdışı siyasette yaşanan gelişmeler hafta boyunca yakından takip edilecek. TCMB PPK toplantısından
piyasa beklentisine paralel olarak faiz oranları yüzde 19’da sabit bırakıldı. ABD işsizlik hakkı başvuruları
375bin seviyesinden gerçekleşti. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi
beklenilen kurda 8,58 ve 8,62TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise
8,44 ve 8,38TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
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Bu hafta açıklanacak olan Euro bölgesi büyüme ve enflasyon verisi yakından takip edilecek. TCMB bir sürprize
gitmedi ve politika faizini yüzde 19’da sabit bıraktı. Toplantı metninde tarım ürünleri fiyatlarıyla ilgili yer alan
ifadeler dikkat çekti. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,10 ve 10,20 direnç
seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,00 ve 9,95 destek
seviyeleri önemini koruyor.
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Avrupa bölgesi açısından önemli verilerin takip edileceği bir hafta olacak. Avrupa bölgesi büyüme ve Enflasyon
verisi paritede oynaklığa neden olabilir. ABD’de işsizlik başvuruları beklentiye paralel 375bin kişi olarak
açıklandı. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1815 ve 1,1840
direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1770 ve 1,1745 destek
seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
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Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretiminin beklentinin altında kalmasıyla birlikte delta varyantı endişeleri
hakim olmaya devam ediyor. Çin’de bir limanın kapatılması tedarik zincirinde bir sorun oluşturabilir. Delta varyantı
endişesi sonrası dolar endeksinde gerileme görülüyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin
oluşması durumunda 1780 ve 1790$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi
durumunda ise 1765 ve 1760$ destek seviyeleri yakından izlenecek.
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İngiltere’da sanayi üretimi yıllık yüzde 8,3 artarak beklentini altında kaldı. Buna karşın, GSYİH’daki büyüme
ikinci çeyrek yüzde 22,2 olarak açıklandı. ABD’de işsizlik başvuruları beklentiye paralel 375bin kişi olarak
açıklandı. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda
halinde 1,3875 ve 1,3900 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması
durumunda ise 1,3820 ve 1,3780 destek seviyeleri önem arz ediyor.
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Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 1,3 çeyreklik ise 0,3 büyüme gösterirken beklentinin
üzerinde gerçekleşen veri olumlu karşılandı. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi
durumunda 110,00 ve 110,60 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,80
ve 108,10 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
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Geçtiğimiz hafta gelen satışlara rağmen gelen tepki alımlarının ardından tekrardan 70$’ın üzeri görüldü. Çin’de
artan vaka sayıları sonrasında gelen kapanma endişeleri geri çekilmede önemli rol oynadı. Ham petrol stokları
-0,447M varil seviyesinde gerçekleşti. ABD teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam
etmesi beklenilen Brent Petrol’de 70,30 ve 71,20 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan
gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 68,70 ve 67,90$ destek seviyeleri önem arz
ediyor.
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TCMB PPK toplantısından beklentiler dahilinde yüzde 19da faiz sabit tutuldu. ABD’de enflasyonun beklentiye
paralel gelmesi sonrasında fiyatlamalarda oynaklık görülmedi. ABD 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmede etkili
oldu. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 490 ve 500 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi
gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 480 ve 470 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket
için önem arz ediyor.
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