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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Sakin Hava 

Piyasalara hafta ortasında sakin bir hava hakim. Önceki gün gelen satış dalgasından sonra toparlanan 
Borsa İstanbul, bugün de açılışla birlikte hafif alıcılı seyrine devam etti. Döviz piyasalarında da yatay bir 
seyir hakim ve Dolar/TL 7,47-7,50 bandındaki hareketinde devam ediyor. Spor kulüplerindeki satışlar 
devam ederken borsayı taşıyan endeksler aracı kurumlar, orman kağıt basım ve KOBİ endeksleri oldu. 

George Soros’un eski ortağı ünlü yatırımcı Jim Rogers, altın ve gümüş’te balon oluşabilir dedi. Özel 
röportaj veren Rogers, kendi portföyünde altın ve gümüş ağırlığını arttırdığını, ancak mevcut gelişmelerin 
değerli emtialarda balon oluşmasına neden olabileceğini belirtti. 

 

Satır Başları: 

 Moody's 13 Türk bankasının kredi notunu düşürdü, görünüm negatif. Moody's'in Salı günü 
yayınlanan notunda 13 bankanın notunun düşürülmesinin kurumun geçen hafta Cuma günü 
yaptığı ülke notu indiriminden kaynaklandığı belirtildi. 

 OECD, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında %2.9 daralmasını, 2021 yılında da %3,9 büyümesini 
bekliyor. 

 TCMB, 14.10.2020 vadeli 10.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye gelen toplam teklif 33,25 
Milyar TL oldu. Gerçekleştirilen işlemlerde minimum basit faiz oranı 11,26 olurken ortalama bileşik 
faiz 11,9 olarak  

 Euro bölgesi'nde dış ticaret dengesi Temmuz'da: 27.9 milyar Euro olarak gerçekleşti. 

 AB ve İngiltere müzakereleri tıkanma noktasında. Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında ticaret 
ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ve 
Londra'nın Brexit ayrılık anlaşmasını ihlal etmeye yönelik girişimi ilişkilerde tıkanmaya neden oldu. 
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BİST 100: 

Endeks güne 1113,54 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1116,57 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1114,57 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü 
hareketlerde ilk direnç 1121,08 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1099,03 - 1086,81 - 1076,98 

Direnç: 1121,08 - 1130,91 - 1143,13 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,4878 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,4920 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,4998 ve en düşük 7,4778 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,4765 seviyesinde. 

Destek: 7,4765 - 7,4613 - 7,4500 

Direnç: 7,5030 - 7,5143 - 7,5295 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,8925 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8781 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,9002 ve en düşük 8,8621 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,8512 seviyesinde. 

Destek: 8,8512 - 8,8263 - 8,7912 

Direnç: 8,9113 - 8,9463 - 8,9713 

EURUSD: 

Güne 1,1849 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1875 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1878 ve en düşük 1,1829 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1885 seviyesinde. 

Destek: 1,1824 - 1,1801 - 1,1763 

Direnç: 1,1885 - 1,1923 - 1,1946 
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XAUUSD: 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1955 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1969 en düşük 
1950 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1966 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 
1968 seviyelerinde. 

Destek: 1944 - 1935 - 1921 

Direnç: 1968 - 1982 - 1992 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 41,121 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 
42,02 en düşük 41,02 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,87 seviyesinde hareket eden emtiada %2,02 artış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 41,56 seviyesinde. 

Destek: 40,16 - 39,29 - 38,77 

Direnç: 41,56 - 42,08 - 42,95 
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