
 

 

Destekler:  
1,1580 / 1,1572 / 1,1560 

 

Dirençler: 

1,1645 / 1,1670 / 1,1690 

  

Destekler:  
9,4500 / 9,3800 / 9,3000 

 

Dirençler: 

9,6600 / 9,7500 / 9,8400 

 

Destekler:  
1.775 / 1.762 / 1.755 

 

Dirençler: 

1.807 / 1.815 / 1.819 

Güçlü Dolar Haftaya Başlarken Etkisini Sürdürüyor 

Borsa İstanbul, geçen haftayı 0,18 yükselişle 1.522,04 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 8,8 Milyar TL oldu. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız nedeniyle cuma günü yurtiçi piyasalarında işlemler gerçekleşmedi. Perşembe günü çok dar bir bantta hareket eden 
endeks en yüksek 1524,65 seviyesini görürken en düşük 1516,54 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow 
Jones yüzde 0,25, S&P500 yüzde 0,19 ve Nasdaq yüzde 0,33 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında yatay bir seyir görülürken 
DAX yüzde -0,05, FTSE 100 yüzde -0,16 düşerken CAC 40 yüzde 0,38 artış gösterdi.  

Roma’da gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’ın görüşmesinde F-16 satın alma 
talebiyle birlikte savunma ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16’ların modernizasyonu ve yeni alım 
konusunda ‘’Biden’ın olumlu yaklaşımını gördüm’’ diye konuştu. İki ülke ilişkilerini güçlendirmek için ortak mekanizma kurulmasında 
mutabık kaldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede 
ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı ifade edildi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, yapıcı ilişkilerin 
sürdürülmesi, iş birliğinin güçlendirilmesi ve görüş ayrılıklarının daha etkili yönetilmesi isteği vurgulandı. Ayrıca ABD’nin S-400 füze 
savuma sistemi üzerine endişeleri dile getirilirken güçlü demokratik kurumların ve hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yapıldı. 

ABD ve AB arasında ilk olarak 2018 yılında gündeme gelen ve 3 yıldır devam eden ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi 
anlaşmazlığında uzlaşı sağlandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ‘’çelik ve alüminyum gümrük vergilerini askıya 
almak ve yeni bir küresel sürdürülebilir çelik düzenlemesi üzerinde çalışmaya başlamak konusunda anlaştık’’ dedi. 

Haftanın en önemli yurtiçi gündemi, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi olacak. TÜFE’nin aylık bazda 
0,1 artarak yüzde 1,35 olması beklenirken yıllık bazda ise yüzde 19,7 olması bekleniyor. Yurtdışında ise, yine çarşamba günü 
açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı olacak. FED Başkanı Powell’ın kararın ardından basın toplantısı 
düzenlemesi bekleniyor. 

Zincir marketler, Rekabet Kurulu’nun fahiş fiyat soruşturması kapsamında kestiği toplam 2 milyar 671 milyon TL’lik idari para 
cezasını yargıya taşıyor. Halka açık şirketlerden biri olan Migros’un ardından BİM ve ŞOK ’ta yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.  

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre son 24 saat içerisinde 23 bin 948 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 201 
vatandaşımız hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise yüzde 78,39 
seviyesinde gerçekleşti. 
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Kurda 9,50TL üzerinde kalıcılık devam ederken Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında işbirliğinin devam 
haber akışı ve küresel risk algısındaki olumlu görüntü ile sınırlı da olsa geri çekilmeler görülebilir. Bugün yurt 
içinde imalat PMI verisi, ABD’de ise ISM İmalat ve Markit İmalat PMI verileri takip edilecek. Bu hafta 
gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde küresel piyasalarda güçlü Dolar algısı devam ederken 9,50TL ve 
altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü 
hareketin devam etmesi beklenilen kurda 9,66 ve 9,75 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların 
görülmesi durumunda ise 9,45 ve 9,38 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Çaprazda geçtiğimiz Cuma günü Avrupa’da enflasyon ve büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşse de ABD 
tarafında güçlü Dolar ile birlikte paritede sert geri çekilmenin etkisini gördük. 3,5 günlük yurt içi tatili sonrasında 
11TL seviyesi önemli destek bölgesi olmaya devam ediyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 11,35 
ve 11,46 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,95 
ve 10,74 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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Ons altında Cuma günü açıklanan ABD verileri sonrasında güçlenen dolar ile birlikte ons altında üssel 200 
GAO. 1795$ aşağı yönlü kırldıktan sonra aşağı yönlü hareketin hızlandığını görüyoruz. Bugün küresel 
piyasalarda PMI verileri takip edilirken, 1780$ üzerinde kalıcılık sağlanmaması durumunda aşağı yönlü 
hareketin devamı beklenebilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1807 
ve 1815 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1775 ve 
1762$ destek seviyeleri yakından izlenecek. 

 
Ons altında Cuma günü açıklanan ABD verileri sonrasında güçlenen dolar ile birlikte ons altında üssel 200 GAO. 
1795$ aşağı yönlü kırldıktan sonra aşağı yönlü hareketin hızlandığını görüyoruz. Bugün küresel piyasalarda PMI 
verileri takip edilirken, 1780$ üzerinde kalıcılık sağlanmaması durumunda aşağı yönlü hareketin devamı 
beklenebilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1807 ve 1815 $ direnç 
seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1775 ve 1762$ destek seviyeleri 
yakından izlenecek. 
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Parite hafta kapanışında güçlü doların etkisi ile 1,37 seviyesi altına kadar geriledi. Bugün her iki bölgeden 
İmalat PMI verileri takip edilirken Fed toplantısı öncesinde güçlü dolar algısı devam edebilir. Hareketine 
devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3727 ve 1,3775 
direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3659 ve 1,3615 

destek seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken Japonya Merkez Bankası 
Başkanı Kuroda ‘’ABD’nin tahvil alımı yavaşlatmasının faiz oranları ve kurlar üzerinde doğrudan etkisinin 
olacağını düşünmüyorum’’ ifadelerini kullandı. Bu hafta FED’den gelecek açıklamalar fiyatlamalarda etkili olacak.  
Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,48 ve 114,70 direnç 
seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,229 ve 112,112 destek seviyelerinin test 
edilmesi bekleniyor. 
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ABD’nin enerji tüketen ülkelerle OPEC+ ülkelerine yönelik üretimlerini arttırması için baskı yapılması konusunda 
görüşmeler yaptığını belitti. Görüşmelerin olumlu sonuç vermesi durumunda geçen hafta çeşitli kurumlardan 
gelen yıl sonu petrol hedef fiyatlarının aksine petrolde ılımlı bir seyir gözlenebilir. Brent petrole 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 
82,57 ve 81,79$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

Gram altında yurt içi piyasalar kapalı olduğunda ons altında aşağı yönlü hareket yaşanırken kurda yatay 
fiyatlamalar gördük. Bu nedenle 550TL civarında yatay kapanış haftasonunda gerçekleşti. Diğer taraftan 
küresel anlamda doların güçlü kalması bu hareketi sınırlandırırken ons altında yükseliş denemeleri yaşanabilir.  
Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 557 ve 565 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi 
gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 545 ve 535 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


