
 

 

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

 

Dirençler: 

1,1645 / 1,1670 / 1,1690 

  

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

 

Dirençler: 

9,6000 / 9,7500 / 9,8400 

 

Destekler:  
1.775 / 1.762 / 1.755 

 

Dirençler: 

1.807 / 1.815 / 1.819 

ABD Tahvil Faizlerinde Geri Çekilme Yaşandı 

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,67 yükselişle 1.519,25 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 24 Milyar TL oldu. Dün güne düşüşle 
başlayıp gün içi 1.503 seviyelerini test eden endeks daha sonra toparlanarak en yüksek seviyesine yakın bir noktadan kapattı.  
Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde -0,74 ve S&P500 yüzde -0,51 ekside kapatırken Nasdaq yüzde 0,02 
yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında negatif bir seyir görülürken DAX yüzde -0,33, FTSE 100 yüzde -0,33 ve CAC 40 yüzde -
0,19 azalış gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde ise satıcılı bir seyir gözleniyor. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız 
nedeniyle yurt içi piyasalarda işlemler yarım gün gerçekleşecek. 

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, sene sonu Dolar/TL tahminini 9,75- 9,80 TL 
olduğunu ve bu sene içinde TCMB’nin 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini belirtti. Wietoska'nın yıl sonu kur tahminini 
25 Ekim'de gördüğü 9,85 TL olan zirve seviyesinin altında tutması dikkat çekti. Ayrıca Wietoska, Türkiye’nin konumu dolayısıyla 
dünyada yaşanan tedarik sorunlarından fayda sağlayabileceğini belirtirken enerji fiyatlarının daha da artması durumunda Türkiye 
gibi ülkelerin zorlanabileceğine de değindi. 

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün saat 10:30’da IV. Enflasyon Raporu sunumu çerçevesinde bilgilendirme toplantısı 
düzenleyecek. Geçen hafta 200 baz puan faiz indirimiyle çekirdek enflasyonunda altına gelen politika faizi sonrası kurda sert 
yükselişler yaşanmıştı. Kavcıoğlu’nun bugün yapacağı konuşmada faiz indiriminin neden yapıldığı, bankanın enflasyonla nasıl 
mücadele etmeyi planladığına ve ‘’sınırlı alan’’ değerlendirmesine yönelik cevaplar aranacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Joe Biden ile büyük ihtimalle Roma’da yapılacak 
G-20 zirvesinde değil Glasgow’da görüşeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden arasındaki 
gerçekleşecek görüşmede masada çok önemli konular olacak.  

Bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları 
piyasa için günün en önemli konularından biri olacak. Euro bölgesinin uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ana piyasa göstergesi 
%2,0509 ile 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen İngiltere Merkez Bankasının aksine Avrupa Merkez Bankası’nın faiz 
değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem liderliğindeki politika yapıcılar ise, niceliksel 
genişleme programını sona erdireceklerini ve devlet tahvil alımlarını durduracaklarını duyurdu. 

Dün küresel hisse senetleri, açıklanan finansal sonuçların tedarik zincirindeki aksaklıkları net bir şekilde ortaya koymasının ardından 
son günlerdeki yükselişini durdurmasıyla rekor zirvelerden geriledi. Bu sabah ABD vadelilerine baktığımızda ise hafif artıda 
hareketlerin oluştuğu gözleniyor. Asya’da ise satışlar hakim konumda. 
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Kurda 9,50TL civarında fiyatlama devam ediyor. Bugün yurt içinde enflasyon raporu ve son PPK toplantı 
tutanakları açıklanacak. Aynı zamanda ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, büyüme ve bekleyen konut 
satışları verilerini takip edeceğiz. Yurt içi piyasalar 29 Ekim nedeni ile yarım gün açık olacağından fiyat 
hareketlerinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin 
devam etmesi beklenilen kurda 9,59 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 paritedeki geri çekilme ile birlikte bu sabah 11TL altını test etmemize rağmen 11TL üzerinde 
fiyatlama devam ediyor. Bugün Avrupa’da ECB kararı ve ardından Lagarde açıklamaları Euro için önemli 
olacaktır. Diğer taraftan Almanya TÜFE ve işsizlik ve Avrupa tüketici güveni verileri takip edilecek. 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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Parite yükselişlerde zorlanırken, geri çekilmelerde de net bir kırılma yaşamıyor. Bugün Avrupa’da ECB kararı 
ve Lagarde açıklamaları bu algıyı değiştirebilir. Bu nedenle  Avrupa’da açıklanacak tüketici güveni ve Almanya 
işsizlik ve TÜFE verileri önem taşıyor. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması 
durumunda 1,1645 ve 1,1670 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde 
ise 1,1580 ve 1,1572 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor. 
  

 
Ons altında gün içinde dar fiyat aralıkları oluşarak yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün büyüme ve 
haftalık işsizlik başvuruları ABD’de açıklanırken 1795$ üssel 200 GAO. üzerinde fiyatlamaların devamı söz 
konusu olabilir. 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. 
 

28 Ekim 2021 
2019 

 

28 Ekim 2021 
2020 
01 Mayıs 2020 

 



 

Parite dün ve bu sabah üssel 200 ve 50 GAO. ortalamaları olan 1,3720 seviyesini test etti Bugün İngiltere’de 
veri akışı zayıf olacak. Diğer taraftan ABD’de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışları 
verilerini takip edeceğiz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,55 seviyesine gerilerken, dolar endeksinde yatay 
fiyatlama görüyoruz. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması 
durumunda halinde 1,3775 ve 1,3825 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin 
oluşması durumunda ise 1,3727 ve 1,3706 destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

 

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) bugün vereceği faiz kararı ve Dolar Endeksi USD/JPY’nin gidişatı yönünde 
belirleyici rol oynayacak. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 
114,236 ve 114,70 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,229 ve 
112,112 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor. 

28 Ekim 2021 

28 Ekim 2021 
2020 
 

 



 

Goldman’ın Brent petrolde yıl sonu tahminini 90 Dolar olarak açıklaması ve Salı günü Saudi Aramco’nun dünya 
genelinde petrol üretim kapasitesinin hızla düştüğünü yönündeki açıklamasının ardından dün de The Schork 
Grup Kurucusu Stephen Schork, petrolde 100 dolar olasılığını yüzde 40 olarak belirtti. Brent petrole teknik açıdan 
bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 83,60 ve 84,80 $ direnç 
seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 
81,06 ve 80,55$ destek seviyeleri önem arz ediyor. 

 

 

Gram altında yurt içinde PPK tutanakları ve enflasyon raporu yarım gün piyasalar açık olduğu sırada takip 
edilecek ve kurda bu gelişmelerin etkisi gram altın için önemli olacaktır. Diğer taraftan 1795$ üzerinde 
fiyatlanan ons altında yükselişin devamı takip edilebilir. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 Türkiye *** TCMB Enflasyon Raporu - - IV.Rapor

10:55 Almanya *** Almanya İşsizlik Oranı Değişimi -20Bin -30Bin Ekim

14:45 Avrupa Bölg. *** ECB Faiz Oranı Kararı 0,3% 0,3% Ekim


