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InvestAZ Yatırım:  

PPK Haftası Piyasalarda Yangın 

Gözler Perşembe günü toplanacak olan Para Piyasası Kurulu’nda. Kritik PPK haftasında piyasalar, Avrupa 
kaynaklı çok sert satış dalgasıyla çalkalandı. Dolar/TL gün boyu rekor tazeleyerek 7,6331’e kadar yükseldi. 
Yerli kurum ve analistlerin aksine yabancı yatırım bankaları TCMB’den faizleri yukarı çekmesini 
beklentilerini paylaştı. Avrupa’dan sonra Amerikan bankacılık endeksleri de düştü. Türkiye banka endeksi 
ise zaten negatif ayrıştığı için yurtdışındaki rakiplerine oranla daha az seviyede düşüş gösterdi. Yine bir Eylül 
ayı içerisinde finansal piyasalarda yüksek seviyede volatilite başlamış oldu.  

Avrupa bankacılık sektörü üzerindeki baskı artmaya devam ediyor. Avrupa bankalarından oluşan 
bankacılık endeksi, 2008 krizi sonrası gördüğü dip seviyesi olan 123’ün altındaki düşüşünü sürdürdü. Bu 
yılın Mart ayında, pandeminin başlangıcından önceki zirvesi 149 olan endeks, bugün 82 seviyesinden işlem 
görüyor. 

Lagarde Avrupa hisselerindeki çakılmanın önüne geçemedi. Piyasaları rahatlatacak bir mesaj vermeyen 
Avrupa Merkez Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta konuşan Fed başkanı Powell’dan sonra benzer 
ifadeler kullandı. Ekonomik toparlanmanın zaman alacağını ve belirsizliğin devam ettiğini vurgulayan 
Lagarde, piyasaların beklediği, rahatlatıcı tonda bir konuşma yapmadı. Ancak toparlanmadaki belirsizliğin 
sürmesi durumunda teşviklerin artırılabileceğini söyleyerek piyasalardaki panik satışlarını belli oranda 
yavaşlatmış oldu. 

 

Satır Başları: 

 Merkezi Yönetim Borç Stoku Ağustos sonu itibariyle 1 trilyon 810,4 milyar TL oldu. 

 Lagarde: “Toparlanmanın gücü oldukça belirsiz olmaya devam ediyor. Cari ortamın belirsizliği 
gelen bilgilerin, kurlardaki gelişmeler dahil, çok dikkatli değerlendirilmesini gerektiriyor. Euro’nun 
değer kazanmasına ilişkin dikkatliyiz. Euro’nun değer kazanması fiyatlar üzerinde baskı yapıyor, 
AMB’nin cephanesi bitmedi” İfadelerini kullandı. 

 Bakan Albayrak: “Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme 
oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz dünyada ve Avrupa’da lider ülkeler arasında yer almak. Bu 
başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum” dedi. 

 AB dışişleri bakanları, Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı. 
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BİST 100: 

Güne 1111,82 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1115,14 en düşük 1103,05 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1103,61 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,75 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 4,6275 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1109,08 seviyesinde. 

Destek: 1109,08 - 1106,2 - 1102,83 

Direnç: 1115,33 - 1118,7 - 1121,58 

 

USDTRY: 

Güne 7,5632 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,5967 en düşük 7,5589 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5960 seviyesinde hareket eden kur günü %0,47 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,5850 seviyesinde. 

Destek: 7,5370 - 7,5136 - 7,4890 

Direnç: 7,5850 - 7,6096 - 7,6330 

EURTRY: 

Haftanın ilk işlem gününe 8,9566 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,9975 en 
düşük 8,9203 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9646 seviyesinde hareket eden kur günü %0,09 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,9881 seviyesinde. 

Destek: 8,9306 - 8,9046 - 8,8731 

Direnç: 8,9881 - 9,0196 - 9,0456 

EURUSD: 

1,1841 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1874 en düşük 1,1795 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1801 seviyesinde hareket eden parite günü %0,34 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1822 seviyesinde. 

Destek: 1,1822 - 1,1802 - 1,1778 

Direnç: 1,1866 - 1,1890 - 1,1910 
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XAUUSD: 

Güne 1950 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1956 en düşük 1937 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1938 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,6 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk desteği 1943 seviyesinde. 

Destek: 1943 - 1935 - 1927 

Direnç: 1959 - 1967 - 1975 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 43,48 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,48 en 
düşük 42,52 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,52 seviyesinde hareket eden emtia günü %-2,28 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 42,91 seviyesinde. 

Destek: 42,91 - 42,3 - 41,66 

Direnç: 44,16 - 44,81 - 45,41 
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