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InvestAZ Yatırım:  

Borsa İstanbul Pozitif Ayrıştı 

 Dün Amerika’dan başlayan ve dünya geneline yayılan satış dalgasından Borsa İstanbul pozitif 
ayrıştı. Bir günde piyasa değeri toplamı 444 milyar dolar azalan Amerikan Borsalarından sonra Asya 
ve Avrupa borsaları bugün ekside. BIST100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlamasının ardından 
yönünü yukarıya çevirmiş durumda. 

 TCMB: Otomobilde matrah ve ÖTV değişiklikleri enflasyonu yukarı yönlü etkileyecek. Merkez 
Bankası, yeni değişen motorlu taşıtlar için ÖTV oranlarının, yükselme eğiliminde olan enflasyon 
üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını söyledi. 

 Merkel "boru hattı projesinin iptali" konusunda artan baskılarla karşı karşıya. Almanya 
Şansölyesi Merkel, tartışmalı doğalgaz boru hattı Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması için baskı 
altında, ancak muhalif Alexey Navalny’nin zehirlenmesi hakkında bir karara varmadan önce 
Rusya’nın yanıtını bekliyor. 

 Mnuchin ve Pelosi birlikte çalışacak. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler başkanlık seçimlerinden 
önce hükümetin kapanmaması için birlikte çalışmak hususunda uzlaştılar. Anlaşılması gereken 
konuların başında ekonominin canlandırılmasına yönelik yeni teşvik paketi geliyor.  
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BİST 100: 

Endeks güne 1075,57 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1084,88 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1079,85 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü 
hareketlerde ilk direnç 1086,85 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1070,08 - 1063,83 - 1053,31 

Direnç: 1086,85 - 1097,37 - 1103,62 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,4376 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,4358 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,4551 ve en düşük 7,4208 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4682 seviyesinde. 

Destek: 7,3895 - 7,3421 - 7,3107 

Direnç: 7,4682 - 7,4996 - 7,5470 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,8106 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8129 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,8306 ve en düşük 8,7954 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,8661 seviyesinde. 

Destek: 8,7460 - 8,6713 - 8,6258 

Direnç: 8,8661 - 8,9116 - 8,9863 

EURUSD: 

Güne 1,1851 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1846 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1866 ve en düşük 1,1833 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1805 seviyesinde. 

Destek: 1,1805 - 1,1759 - 1,1729 

Direnç: 1,1882 - 1,1912 - 1,1958 
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XAUUSD: 

Ons altın haftanın son işlem gününe 1932 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1942 en düşük 
1926 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1937 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 
1947 seviyelerinde. 

Destek: 1918 - 1906 - 1889 

Direnç: 1947 - 1964 - 1976 

BRENT: 

Haftanın son işlem gününe 44,092 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 44,6 en 
düşük 43,72 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,52 seviyesinde hareket eden emtiada %0,76 artış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 44,83 seviyesinde. 

Destek: 43,42 - 42,66 - 42,01 

Direnç: 44,83 - 45,48 - 46,24 
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