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Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meksa Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin 
alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak 
Kurumlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı 
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 

 

                        

                   Risk iştahı azalıyor… 

                    Çarşamba günü açıklanan Fed tutanaklarında bazı üyelerin tahvil alımlarının azaltılması 
yönünde görüş bildirmesi piyasalar tarafından sinyal olarak algılandı ve fiyatlanmaya başladı. Risk 
iştahındaki azalma ile birlikte borsalarda satışlar görülürken altının ons fiyatında gerileme ABD doları 
değer kazanımı, ABD 10 yıllık bono faiz oranında ve petrol fiyatlarında düşüş piyasanın ilk tepkisi olarak 
görüldü. Ayrıca emtia fiyatlarında da düşüş var. Çok derinlik kazanan fiyatlamalar görülmese de bu 
aşamada küçük çaplı bir dalgalanmadan söz etmek mümkün. İç piyasalar da dışarıdaki bu gelişmelere 
duyarsız kalamadı. Borsa İstanbul’da satışlar görülürken döviz kurlarında yükseliş görüldü. Doların 
dışarıda değerlenmesiyle iç piyasalarda dolar/TL kurunda artış biraz daha belirgindi. Delta varyantı 
konusundaki haberler ekonomik gündemin de ilk sıralarında yer alamaya devam ediyor. Ekonomik 
toparlanmaya sekte vuracağı beklentisiyle vaka artışlarına karşı piyasalar daha duyarlı. Dünkü kabine 
toplantısının ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ve seyahatler ile konser, sinema gibi kalabalık 
faaliyetlerde zorunlu PCR testi uygulaması isteneceğini açıkladı. Diğer yandan ekonomik verilere de 
duyarlılık yüksek. ABD haftalık işsizlik verileri 348 bn olarak açıklanırken pandemi döneminin en düşük 
seviyesine geriledi. (beklenti 375 bin, önceki 364 bin) Bu veri ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini 
gösteriyor. Fed para politikasının seyri açısından ABD istihdam ve enflasyon verileri yakından takip 
ediliyor. İç ekonomik gündemde dikkat çeken diğer gelişme TCMB’nin Türkiye’nin kısa vadeli dış borç ve 
veri yayınlama takviminde değişikliğe gitmesi oldu. Kısa vadeli dış borçlarda bir miktar azalma görüldü. 
Bugün dış ekonomik gündemde yoğun bir veri akışı olmamakla birlikte Japonya TÜFE, Almanya TÜFE-
ÜFE ve Çin faiz kararı var. Çin referans faiz oranının % 3.85’de sabit bırakırken Japonya TÜFE 
temmuzda %-0.6 oldu.(beklenti %-0.2, önceki %-0.9) Piyasalarda temkinli görünüm sürüyor.                  

 

                            Finansal Gündem   

02.30 Japonya TÜFE,    
04.30 Çin PBOC Borç Verme Gösterge Faiz Oranı,      
04.30 Çin PBOC En Düşük Kredi Faiz Oran-Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi,      
09.00 İngiltere Perakende Satışlar,       
09.00 Almanya ÜFE-TÜFE,       
10.00 Türkiye Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi-Tarımsal Girdi Fiyatı Endeksi-İşgücü Girdi Endeksi,         
17.30 Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku.   
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             USDTRY; Tepki yükselişi devam ediyor. İlk destekler 8.50 ve 8.45 seviyelerinde. Bu seviyelerin 

altında sonraki destekler 8.42 ve 8.38 seviyelerinde görülüyor. Tepki yükselişinde ilk dirençler ise 8.54-8.56 

seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 8.58-8.65 seviyelerinde bulunuyor.  

 

                   EURUSD; Satış baskısı devam ediyor. Ancak kısa dönem için önemli destek noktaları test edilmeye 

başladı. Fakat buna rağmen tepki alım denemeleri de henüz gelmiş değil. İlk önemli destek 1.1666 seviyesinde 

görülürken sonraki destekler 1.1600 ve 1.1500 seviyelerinde. Olası tepki yükselişinde ise ilk dirençler 1.1700-

1.1705 seviyelerinde. Bu seviyenin üzerinde sonraki dirençler 1.1742 ve 1.1760 seviyelerinde bulunuyor. 
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            BRENT; Kâr satışları derinlik kazandı ve orta dönem çıkış trend desteği kırıldı. İlk destekler 

65.00-64.50 seviyelerinde. Bu seviyelerin altında sonraki destekler ise 63.00 ve 60.00 seviyelerinde bulunuyor. 

İlk dirençler 67.00-67.50 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 67.50 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki 

dirençler 69.50 ve 71.50 seviyelerinde görülüyor.  

  

                XAUUSD; Tepki çıkışı kâr satışlarıyla zayıflamaya başladı. İlk destekler 1.782 ve 1.775-1.770 

seviyelerinde görülüyor. 1.775-1.770 daha önemli. Bu seviyelerin altında sonraki destekler 1.760-1.755 

seviyelerinde. Tepki çıkışının devamında ilk dirençler ise 1.792-1.795 seviyesinde görülüyor. Bu seviyelerin 

üzerinde sonraki dirençler 1.810-1.814 ve 1.832 seviyelerinde bulunuyor.  

 


