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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK)
toplantısı sonrasında saat 14:00’te faiz kararını açıklıyor olacak. Tüketici enflasyonunun resmi
rakamlarla %20’ye dayandığı, küresel enerji ve hammadde fiyatlarının son yılların rekorlarını kırarak
yükselmeye devam ettiği, ve başta Fed olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte ülke merkez bankalarının
parasal sıkılaşmaya başladığı bir ortamda, TCMB sürpriz kararlarla %19 olan politika faizini Eylül
toplantısında 100 baz puan ve Ekim toplantısında 200 baz puan indirip %16’ya çekmiş ve parasal
gevşeme sürecini başlatmıştı. TCMB’nin küresel ve lokal gelişmelerin işaret ettiği yönün tersine
hareket etmesi, ve toplantı tutanaklarında ekonomik temellerden yoksun ve birbiriyle çelişen
açıklamalar yapmış olması belirsizliği ve güvensizliği daha da artırmış, ve Türk Lirası varlıkların değer
kaybını çok hızlandırmış durumda. Mevcut şartlar içinde, bugünkü toplantı öncesinde yapılan tüm
tahminler ve beklentiler ekonomik gerçeklerden ziyade, TCMB ve siyasal kanattan gelen
açıklamalardan yola çıkarak 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde oluştu. Beklentilerin de
ötesinde gelecek bir faiz indirimi Türk Lirası varlıkların değer kaybını daha da hızlandıracaktır. Faiz
indirimine gidilmemesi durumunda ise Türk Lirası varlıklarda bir değerlenme yaşanacaktır.
Değerlenmenin kalıcı olup olmaması ise devamında yapılacak açıklama ve alınacak aksiyonlara
bağlı olacaktır.
ABD Başkanı Joe Biden, Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) petrol ve gaz şirketlerinin tüketici
karşıtı davranışları konusunda derhal bir inceleme başlatmasını istedi. Biden, FTC Başkanı Lina
Khan'a gönderdiği mektupta, yarı mamül benzin fiyatları ile pompadaki ortalama benzin fiyatı
arasında "açıklanamaz" ve "büyük" farklılık bulunduğunu ve bunun incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Reuters'ın Biden yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi dünyanın
en büyük petrol tüketicisi olan ve aralarında Çin ve Japonya bulunan ülkelerden ellerindeki ham petrol
stoklarının bir kısmını koordineli bir şekilde satarak petrol fiyatlarını düşürme çabalarına destek
vermelerini istedi.
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyonist baskıların azalmasını beklediğini söyledi. Fed'in
durumu gelecek yılın ortalarına kadar izleyeceğini belirten Evans, varlık alımlarının azaltılmasının
tamamlanmasının da gelecek yılın ortalarına kadar devam edeceğini vurguladı.
Zor durumdaki Çinli emlak devi China Evergrande Group, HengTen Networks Group Ltd.’deki tüm
payını oldukça büyük bir zararla satmayı planlıyor. Böylelikle, Evergrande likidite krizinin
başlamasından bu yana ilk kez Hong Kong Borsasında işlem gören bir şirketi elden çıkartmak için
anlaşmaya varmış oldu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, BBVA'nın Garanti Bankası hisseleri için yaptığı
gönüllü çağrının Türk bankaları için pozitif olduğunu bildirdi. Moody's yaptığı değerlendirmede,
"Global bir finansal kuruluşun yaptığı bu teklif, Türk bankaları için pozitif, çünkü Türkiye'nin bankacılık
sistemine yatırımcı güveninin yenide tesis edilmesine yardım etti" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklik
yaparak, 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrazı
zorunluluğunu kaldırdı. Tebliğin "yetki" başlıklı 30. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Hazine ve
Maliye Bakanlığı'na bu konuda "mücbir sebep ve zorunlu halleri değerlendirerek" işlem limitlerini
belirleme yetkisi verildi.
ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,585-%1,649 aralığında işlem gördü, kapanış %1,591 oldu. Bugün
son seviye %1,589.
Dolar endeksi dün 95,72-96,24 aralığında hareket etti, ve kapanışı 95,81 oldu. Bugün son seviye
95,83.
GBPUSD paritesi dün 1,3396-1,3496 aralığında işlem görürken, kapanış 1,3491 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 1,3484.
Brent petrol dün 79,80-82,38 aralığında işlem gördü, kapanış 80,20 oldu. Bugün son işlemler ham
petrolde 77,70 ve brent petrolde 79,95’den gerçekleşiyor.
Ethereum dün 4.065-4.301 aralığında işlem gördü, kapanış 4.291 oldu. Bugün son işlem fiyatı 4.258.
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Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa borsalarında dün İngiltere ve İspanya negatif ayrıştı. DAX %0,02 yükselişle 16.251, FTSE 100
%0,49 düşüşle 7.291, ve Euro Stoxx 50 %0,02 düşüşle 4.400’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında DAX %0,03 yukarıda, FTSE 100 %0,02 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,02 yukarıda.
ABD’de dün tüm endekslerde yön aşağı döndü. Dow Jones %0,58 düşüşle 35.931, S&P 500 %0,26
düşüşle 4.688, ve Nasdaq %0,33 düşüle 15.921’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında
Dow Jones %0,04 yukarıda S&P 500 %0,18 yukarıda ve Nasdaq %0,26 yukarıda.
Asya borsalarında yön aşağı. Nikkei 225 %0,04 aşağıda ve 29.676, Shanghai %0,07 aşağıda ve 3.534,
Hang Seng %1,40 aşağıda ve 25.291.

Kriptopara Piyasası

XAU/USD
Altın’ın dün işlem aralığı 1.849-1.868, kapanışı 1.867 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1.866.
Direnç seviyeleri 1.865 ve 1.875, destek seviyeleri 1.850 ve 1.830.
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DİRENÇ 1 / 1.865

DİRENÇ 2 / 1.875

DESTEK 1 / 1.850

DESTEK 2 / 1.830
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DAX
Endeksin dün işlem aralığı 16.240-16.283 olurken, kapanış 16.251 oldu. Vadeli
işlemler piyasasında endeks %0,03 yukarıda. Direnç seviyeleri 16.265 ve 16.525
destek seviyeleri 16.220 ve 16.030.
DİRENÇ 1 / 16.265

DİRENÇ 2 / 16.525

DESTEK 1 / 16.220

DESTEK 2 / 16.030

EUR/USD
Paritenin işlem aralığı dün 1,1263-1,1333, ve kapanış 1,1318 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,1319. Direnç seviyeleri 1,1350 ve 1,1400, destek seviyeleri 1,1320 ve 1,1300.
DİRENÇ 1 / 1,1350 DİRENÇ 2 / 1,1400
DESTEK 1 / 1,1320 DESTEK 2 / 1,1300
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USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 10,3171-10,6861, ve kapanışı 10,6389 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 10,8968. Direnç seviyeleri 10,9300 ve 10,9700, destek seviyeleri 10,5350
ve 10,3750.
DİRENÇ 1 / 10,9300

DİRENÇ 2 / 10,9700

DESTEK 1 / 10,5350

DESTEK 2 / 10,3750

BTC/USD
Bitcoin’in dün işlem aralığı 58.500-60.824, kapanış 60.350 oldu. Bugün son işlem fiyatı
59.781. Direnç seviyeleri 60.000 ve 61.120, destek seviyeleri 59.515 ve 57.650.
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DİRENÇ 1 / 60.000

DİRENÇ 2 / 61.120

DESTEK 1 / 59.515

DESTEK 2 / 57.650

Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki
değerleri ifade etmektedir.
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