
 

 

Destekler:  
1,1580 / 1,1565 / 1,1540 

 

Dirençler: 

1,1625 / 1,1655 / 1,1675 

  

Destekler:  
9,1500 / 9,10000 / 9,0000 

 

Dirençler: 

9,2500 / 9,3000 / 9,3400 

 

Destekler:  
1785 / 1770 / 1755 

 

Dirençler: 

1800 / 1810 / 1820 

Risk İştahı Arttı Borsalar Coştu 

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,13 azalışla 1411,75 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 15 milyar TL oldu. Gün içerisindeki 
fiyatlamalarda oynaklığın yaşandığı görüldü. Döviz kurunda yeni rekorların tazelendiği ve ülke risk primindeki yükselişin devam 
etmesi Borsa’daki fiyatlamalarda etkili oldu. Yurtdışı borsalarda yükselişin hız kazandığı görüldü. ABD’de Dow Jones endeksi yüzde 
1,56, S&P 500 yüzde 1,71 ve Nasdaq yüzde 1,73 yükseliş gösterdi. Avrupa borsalarında da benzer yükselişler görüldü ve DAX 
yüzde 1,40, FTSE 100 yüzde 0,92 ve CAC 40 yüzde 1,33 yükseliş gösterdi. Haftanın son işlem günü olması nedeniyle Borsa 
İstanbul’da yükselişin sınırlı olması bekleniyor. Günün ilk fiyatlamalarına bakıldığında Asya piyasaları yükselişini korudu. 

ABD başkanı Joe Biden’ın onayıyla birlikte ABD’deki borç limiti krizi kısa süreli de olsa ertelendi. Başkan Biden, hükümetin 
temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. 
Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasından oldukça uzun bir süre kadar konuşulan tasarı senato ve temsilciler meclisinin onayını 
almasının ardından başkan Biden’ın imzalanmasıyla temerrüt riski ötelenmiş oldu. Onaylanan yasa tasarısı ile borç limiti 3 Aralık’a 
kadar yeterli olabilecek düzeyde 480 milyar dolar artırılmasını içeriyor. Borç limiti ile ilgili Hazine bakanı Janet Yellen, yeklileri 
uyarmış ve teknik temerrüde düşülmemesi konusunda uyarmıştı. Buna ek olarak ABD’de üretici fiyat endeksi beklentinin altında 
yıllık yüzde 8,6 açıklanmasının ardından artan maliyetlerin yarattığı enflasyonun etkisinin azaltmaya başladığı görüşü artmaya 
başladı. İşsizlik hakkı başvuruları ise 319bin beklenirken 293 bin seviyesinde açıklanması istihdam piyasası için olumlu sinyaller 
veriyor. 

TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurt içi yerleşik döviz mevduatı 1 milyar 592,2 milyon dolar 
artış gösterdi. Bir önceki hafta 232 milyar 684 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 ekim ile sona eren haftada 
234 milyar 276,2 milyon dolara yükseldi. TCMB verilerine göre rezervler 8 Ekim itibariyle 12 milyar 837 Dolar olan rezervler 123 
milyar 500 milyon dolara yükseldi. Rezervlerin genel görünümü ise 77 milyar 533 milyon dolar ve 38 milyar 107 milyon dolar olarak 
oluşuyor. Hafta başında açıklanan ödemeler dengesinde Ağustos ayında 500 milyon dolar fazla verilmesinin önümüzdeki dönemde 
rezervler üzerinde pozitif etkisini göstermesi bekleniyor. 

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre son 24 saat içerisinde 30 bin 709 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 203 
vatandaşımız hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise yüzde 75,60 
seviyesinde gerçekleşti. Sağlık bakanı Koca, vaka sayılarının 30 binin üzerinde seyretmesine dikkat çekerek maskenin gerekli 
olduğunu belirtirken yatırımcıları maske takmaları ve aşı olmaları konusunda uyardı. Buna ek olarak, yurtdışında da 3.doz aşının 
tavsiye edildiği görülmeye başlandı. 
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ABD’de ÜFE beklentinin altında yüzde 0,2 seviyesinde açıklanırken işsizlik hakların yararlanma başvuruları 
293 bin seviyesinde açıklandı. Dolar endeksinde gevşeme görünmesine rağmen döviz kurundaki yükseliş 
hızlandı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 9,25 ve 
9,30TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,15 ve 9,05 TL destek 
seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 
 

 

Ülke risk primindeki 440bps seviyesinin üzerinde seyretmesi döviz kurundaki baskıyı artırmaya devam ediyor. 
ABD’de enflasyon oranının açıklanmasının ardından Euro’daki değer kazanımı sürüyor. Hafta içerisinde 
açıklanan Avrupa bölgesi sanayi üretimi verisi yüzde 1,6 azalış gösterdi.  Seyrine devam etmesi beklenilen 
kurda 10,75 ve 10,80 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda 
ise 10,60 ve 10,55 destek seviyeleri önemini koruyor. 
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ABD’de ÜFE beklentinin altında yüzde 0,2 seviyesinde açıklanırken işsizlik hakların yararlanma başvuruları 
293 bin seviyesinde açıklandı. AMB Başkanı Lagarde, Euro bölgesi ekonomisinde toparlanma dönemi 
giderek geliştiğini belirtti. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 
1,1625 ve 1,1655 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1580 
ve 1,1565 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor. 
 

 

Dolar endeksinde görülen gevşeme sonrasında Ons Altın’da 1800$ seviyesinin üzerinin test edildiği görüldü. 
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaması Ons Altın’ı desteklediği görülüyor. 
Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1800 ve 1810$ direnç seviyelerinin 
takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1785 ve 1775$ destek seviyeleri yakından 
izlenecek. 
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ABD’deki işsizlik hakkı başvuruları beklentinin altında 293bin seviyesinde gerçekleşti. 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 1,3700 ve 1,3725 direnç 
seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3660 ve 1,3635 destek 
seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

Japonya’da sanayi üretimi aylık yüzde 3,6 azalış gösterirken ABD’de işsizlik hakkı başvuruları beklentinin altında 
293bin seviyesinin altında açıklandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin altına sarkması parite 
üzerindeki baskıyı azalttı. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,60 
ve 115,20 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,20 ve 112,40 destek 
seviyelerinin test edilmesi bekleniyor. 
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Dün açıklanan ABD ham petrol stokları 6,088M artış gösterdi. Enerji fiyatlarındaki genel yükseliş trendi 
korunuyor. Arz – talep dengesizliğinden kaynaklı fiyatlardaki oynaklık devam etmesi bekleniyor.  Teknik açıdan 
bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 84,90 ve 85,70 $ direnç 
seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 
83,80 ve 82,50$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 
 

 

 

Ons Altın’da 1800$’ın görülmesiyle birlikte Gram Altın’da 530TL’nin üzeri test edildi. Dolar endeksindeki 
gevşeme Ons Altın’daki yükselişi destekliyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 535 
ve 540 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 520 ve 
510 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


