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G ü n dem :
Avrupa seansı, sınırlı dış politika ve makroekonomik haber akışının gölgesinde kapanışını gerçekleştirdi. Taliban’ın, Kabil’i ele geçirmesi üzerine küresel olarak gündemin en
üst sırasına yerleşen Afganistan konusuna yönelik, Avrupa Birliği (AB)
Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'nın Taliban ile konuşmak zorunda kalacağını savunurken, bu süreçte Türkiye’nin çok önemli rol oynayacağını
söyledi. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’da da Başbakan Merkel Afganistan'da Almanya için çalışan personele elinden geleni yapacağını kaydederken, diğer tarafta
büyük hasar bırakan sel felaketinin etkilerini hafifletmek adına hayata geçirilen 30 milyar euroluk fonu kabine onayladı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’ın kısa sürede Taliban’ın eline geçmesine yönelik asker çekme kararını savunması ile dış hatta gerilim bir miktar yüksek. Joe Biden ile
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta çevrim içi ortamda G7 zirvesi düzenlenmesi konusunda anlaşmaya
varırken, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Biden arasında göçmen anlaşması olduğuna ilişkin iddiaların temelsiz olduğunu
açıkladı.
İngiltere'de nüfusun yüzde 61’den fazlasının aşılanmasına rağmen, son 24 saatte koronavirüs salgınında 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaklaşık 5 ayın en yüksek günlük
can kaybının raporlanması, pound cinsi varlıklara yönelik dikkati artırdı. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Afganistan konusuna ilişkin ‘’Batı, ABD olmadan
Afganistan'daki misyona devam edemezdi’’ açıklaması bir miktar tepki alırken, İngiliz basınında ülkenin 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul etmeye hazırlandığı haberleri takip
edildi.
Yurtiçinde ise Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Taliban yöneticilerinin yaptığı ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade
ederken, erken seçim spekülasyonlarını reddetmesi önemliydi.

EURUSD :

Destekler : 1,1660 1,1630 1,1600
Dirençler : 1,1700 1,1725 1,1750
Avrupa’da enflasyonist baskıların daha ılımlı gerçekleştiğine
işaret eden veriler euro işlemlerine bir miktar alım getirse
de parite görünümünde dolar belirleyici olmaya devam
ediyor. Özellikle taper mesajların gölgesinde güçlenen
dolar doğrultusunda aşağı yönlü patikanın oluştuğu
paritede, teknik olarak baktığımızda satışların devamında
1.1660 seviyesi yakın destek konumundayken bu bölge
altında 1.1630 seviyeleri hedef olabilir. Öte yandan
yaşanabilecek olası tepki alımlarında ise 1.1700 seviyeleri
direnç olarak değerlendirilebilir.

USDTRY :

Destekler : 8,4400 8,4000 8,3600
Dirençler: 8,5400 8,5800 8,6200
Borçlanma piyasasında uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin
toparlanma eğilimi gelişen ülke piyasalarında yeniden baskı
oluşturmaya başladı. Diğer tarafta doların güçlü duruşu ve
yurtiçinde eylül ayı ile birlikte politika faizini aşması beklenen
enflasyon döviz kurunda TL lehine işlemleri sınırladı. Olası alıcılı
fiyatlamaların devam etmesi durumunda 8.5400 seviyeleri yakın
direnç konumundayken bu bölge üzerinde 8.5800 seviyeleri
hedef olabilir. Aksi durumda yaşanabilecek kar satışlarında ise
8.4400 bölgesi destek olarak değerlendirilebilir.

GBPUSD:

Destekler : 1,3700 1,3660 1,3630
Dirençler : 1,3770 1,3800 1,3835
İngiltere’de Başbakan Johnson’ın pandemi döneminde
uyguladığı politikalar ve Afgan meselesi ile ilgili siyaset
kanadında yükselen tansiyon, pounda baskı yaratıyor. Öte
yandan enflasyon beklentilerindeki çıpalanmanın da aşağı
yönlü etkisi mevcut. Teknik olarak baktığımızda düşen kanal
içerisinde hareketlerin devamı durumunda 1.3700 seviyesi
yakın destek konumundayken bu bölge altında 1.3660
seviyeleri hedef olabilir. Öte yandan yaşanabilecek olası
tepki alımlarında ise 1.3770 seviyeleri direnç olarak
değerlendirilebilir.

XAUUSD:

Destekler : 1770 1755 1740
Dirençler: 1800 1815 1833
Borçlanma araçları piyasasında 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde
1.20 üzerine yerleşmesi ons altının toparlanmalarının önüne
set çekti. Teknik olarak baktığımızda olası yükselişlerin devamı
açısından 1800 dolar direnci takibimizde olacakken bu bölge
altı gevşemelerde 1770 ve ardından 1755 dolar bölgeleri
destek olarak değerlendirilebilir.

HAM PETROL-WTI :

Destekler : 64,00 63,10 62,50
Dirençler : 65,00 65,80 66,50
Asya ve Avrupa’da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi
enerji talebini bir miktar zayıflatırken, Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA)
açıkladığı haftalık stoklardaki seyir ile birlikte ham petrolde
negatif fiyatlamalar izleniyor. Teknik olarak satış baskısının
sürmesi durumunda 64.00 dolar seviyeleri yakın destek
konumundayken bu bölge altında 63.10 dolar seviyelerine geri
çekilmeler yaşanabilir. Öte yandan yaşanabilecek olası tepki
alımlarında ise 65.00 dolar seviyeleri direnç olarak
değerlendirilebilir.

DAX :

Destekler: 15820 15750 15680
Dirençler : 15970 16030 16100
FOMC tutanaklarında varlık alımlarının azaltılması
tartışıldığının açıklanması ardından Alman endeksinde
gevşemeler yaşanıyor. Teknik olarak baktığımızda 15820
puan desteği altında satışların devam edebileceği endekste
15750 ardından 15680 puan bölgesi hedef olabilir. Öte
yandan yaşanabilecek olası tepki alımlarında ise 15970 puan
bölgesi direnç olarak değerlendirilebilir.

BITCOIN-BTCUSD :

Destekler: 44000 42500 41000
Dirençler : 45500 48000 50000
FED kanadından kripto paraların spekülatif olduğu yönünde
gelen açıklamalar Bitcoin’e bir miktar ivme kaybettirse de,
kripto para madencilerinin Çin’li otoritelerin baskıları üzerine
rotalarını finansal koşulların daha gevşek olduğu ülkelere
çevirmesine bağlı toparlanma sürüyor. Teknik olarak
baktığımızda 44 bin dolar desteği üzerinde alıcılı ivmenin
devam edebileceği kripto parada 45500 ardından 48 bin dolar
seviyeleri hedef olabilir. Aksi durumda yaşanabilecek kar
satışlarında ise 42500 dolar bölgesine geri çekilmeler takip
edilebilir.

Yasal Uyarı!
Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum ForexTR Araştırma Departmanı
tarafından hazırlanmış olup burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen
gösterilmiştir. ForexTR olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar,
veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler
ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri
tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve
istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan ForexTR sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.

