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Yönetici Özeti
 Dünyada ve ülkemizde görülen COVID-19 salgınının etkisi, aşılama çalışmalarının

hızlanmasına rağmen hala etkinliğini sürdürmektedir. Özellikle son zamanlarda
COVID-19’un Delta varyantına yönelik endişelerin artmasıyla birlikte vakalarda artış
eğilimi sürmektedir. Salgının yarattığı ekonomik tahribatın etkilerini tam olarak
anlamak ve değerlendirmek yıllarca sürecek çalışmaları gerektirmektedir. Diğer
taraftan, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu ülkemizde görülen orman
yangınları, sel, heyelan ve kuraklık endişe verici boyutta olup, ülke ekonomimizde
yaratacak tahribat yakından izlenmelidir.

 TCMB’nin yayımladığı 2021 yılının üçüncü Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyonu
beklentisini %12,2’den %14,1’e yükseltmiştir. Enflasyondaki gelişmeler ve %19
seviyesinde olan politika faizi yakından izlenmelidir. TCMB’nin açıklamalarında
enflasyonun üzerinde bir politika faizi verileceğine işaret edilmişti.

 Talep ve maliyet enflasyonu, cari açık, faiz oranları ve TL varlıkların fiyatlaması
yakından takip edilmelidir.

 Ağustos ayında düşük dış borç ödemeleri ve turizm kaynaklı döviz girişi sebebi
nedeniyle kurda yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir.

 Faizlerin yüksekliği, finansman maliyetlerini artırması sebebiyle; yatırım yapılabilmesi
için özkaynakların kullanılması uygun olacaktır.



Yönetici Özeti
 İç piyasalardaki gelişmelere bakıldığında, Türkiye’de Temmuz ayı

enflasyonu aylık bazda %1,80 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, yıllık
enflasyon ise %18,95 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyona destek veren
unsurlar, konut ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, elektrik ve doğal gaz zammı;
ulaştırma, lokanta ve oteller kalemlerindeki artış ve yükselen emtia fiyatları
gösterilebilir.

 Dış piyasalarda ise, ABD ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğinde %6,5
büyüdü. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) %6,1 ile
beklentilerin bir miktar üzerinde arttı. ABD’de Temmuz ayı tüketici güven
endeksi de 129,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşerek bir önceki aya
göre yükseldi. Fed, 28 Temmuz’da sona eren toplantısında politika faizini
beklentilere uygun şekilde %0-0,25 aralığında tutarken, varlık alım
programında değişikliğe gitmedi.



Piyasalardaki Gelişmeler

Ülkelerin 10 yıl Tahvil Getirilerine bakıldığında,

 ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,2260

 İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 0,5620

 Almanya 10 yıllık tahvil getirileri -0,46

 Fransa 10 yıllık tahvil getirileri -0,10

 Türkiye 10 yıllık tahvil getirileri 17,26



Piyasalardaki Gelişmeler

 BIST 100 endeksi  +%2,70 1.392,91

 USD/TL kuru -%2,98  8,4401

 EUR/TL kuru -%2,81  10,0365

 USD/RUB kuru -%0,16  73,0031

 XAU/USD(ALTIN ONS) +%2,49  1.814,19 

 BRENT CRUDE OIL Future +%0,70  75,14

Seviyelerinden kapanışlar gerçekleşti.

Piyasalarda Temmuz Ayı Kapanışlar (Aylık değişim)



Risk Faktörleri

 Enflasyondaki yukarı yönlü hareketin güçlenerek sürmesi. Temmuz ayı 
gerçekleşen enflasyon verileri bunu teyit etmektedir.

 Emtia ve gıda fiyatlarındaki yükseliş.

 Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar.

 Küresel ısınma ile birlikte iklim değişiklerinin yaratmış olduğu ekonomik 
sıkıntılar ve tarım sektörüne yönelik küçülme beklentileri.

 Faizlerdeki yükseliş eğilimi.



Döviz Raporu
 Dolar/TL, Temmuz ayında en yüksek 8,7330’u gördükten sonra, Temmuz

ayı kapanışını 8,4401 seviyesinden gerçekleştirdi. Dolardaki gevşeme
eğilimi yakından takip edilmekle birlikte, 8,28 seviyesinin aşağıya yönlü
kırılması ile beraber 8,00 TL seviyesi görülebilir. Yukarı yönlü ataklarda 8,48-
8,50 aralığının geçilmesi doları güçlendirecektir.

 Euro/TL Temmuz ayında en yüksek 10,3628 seviyesini gördü. Euro’nun TL
karşısındaki zayıflaması devam etmekte olup, düşüşlerde 9,85
seviyesinden tepki geldiği gözlemlenmektedir. Yukarı yönlü tepkilerde
hareketin güçlenmesi için 10,05 seviyesinin geçilmesi önem
kazanmaktadır.

 USD/RUB’ta, Doların Ruble karşısında zayıflaması devam etmektedir.
Özellikle paritede 72,67 önemli destek olarak görülmektedir. Yukarı doğru
yeni bir hareketin başlaması için 73,70 seviyesinin aşılması gerekmektedir.
73,70 seviyesinin aşılmasıyla beraber 74,50-75,00 seviyeleri test edilebilir.



DOLAR TEKNİK ANALİZ
• Dolar/TL’de kısa vadeli yön aşağı gözükmektedir. 8,28 seviyesi güçlü destek olmakla

beraber, alt bantta 8,00 TL seviyesi psikolojik destek olarak öne çıkmaktadır. Üst
tarafta ise 8,48 ve 8,80 seviyeleri direnç olarak yer almaktadır.



EURO TEKNİK ANALİZ
• Euro/TL’de 10,25 desteği seviyesi aşağı doğru kırıldıktan sonra, kısa vadeli

yön aşağı doğru gözükmektedir.
• Destek seviyeleri 9,85-9,57. Dirençler 10,05-10,25-10,50



USD/RUB TEKNİK ANALİZ
• Dolar Ruble kurunda, 72,67 seviyesindeki destek arayışı devam etmektedir.

Doların Ruble karşısındaki zayıf görünümü devam etmekle beraber, 73,70-74,78
seviyeleri direnç seviyeleri olarak göze çarpmaktadır. Kısa vadeli görünüm aşağı
yönlüdür.

• Geri çekilmelerde pivot destek noktası 71,55 seviyesinden güçlü tepki gelmesi
beklenebilir.



Strateji
 FED’in ve TCMB’nin uyguladığı para politikası, enflasyonist eğilimin güçlenmesi,

cari açık, faiz oranları, jeopolitik gelişmeler, orman yangınları, sel, heyelan ve
kuraklık gibi doğal afetlerin ekonomiye vereceği zararlar; TL varlıkların fiyatlaması
üzerinde oynaklığı artırıcı önemli faktör olmaya devam edecektir.

 Temmuz ayı içinde en yüksek 8,7330 seviyesini gören Dolar, Temmuz ayını 8,4401
seviyesinden kapattı. Dolardaki yukarı hareket, Ağustos ayındaki düşük dış borç
ödemeleri ve turizm gelirlerindeki artış nedeniyle sınırlı kalabilir.

 Şirketin Euro bazlı döviz yükümlülüğü olmakla beraber, bağlı ortaklığı Havana’nın
Euro varlığı olmasından dolayı, mali açıdan herhangi bir risk teşkil etmemektedir.
Şirketin diğer bağlık ortaklık ve iştiraklerinde de Dolar varlığı ve yükümlülüğü
dengeli olup, sürdürülebilir finansal yapıya olumsuz bir etkisi yoktur.
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