InvestAZ Yatırım:

Borsa İstanbul Kapanışta Yön Değiştirdi
Güne yükseliş ivmesiyle başlayan Borsa İstanbul’da kapanışa doğru yön aşağı döndü. Yurt içi piyasalarda
ilgi odağı bugün ve yarın devam edecek olan AB Liderler zirvesi idi. Zirveden çıkacan kararlar konusunda
piyasalarda henüz bir mutakabat olmaması, endekslerin yön arayışında kararsız kalmasına yol açtı. Borsa
İstanbul güne alıcılı başlarken, gün içinde düşerek kapanışa doğru kazançlarını geri verdi. BİST İletişim ve
BİST Maden Endekslerinin ise güçlü bir şekilde pozitif ayrıştığı gözlemlendi. BİST İletişim Endeksi (XILTM)
Akşam Seansında %0,81 artıda iken, BİST Madencilik Endeksi XMADN ise %2,84 yükselişte. Sabah
saatlerinde 7.60’ın altını deneyen dolar kuru, gün ortasında tekrar yükselişe geçerek 7.72 seviyesine geri
döndü. Euro kuru da aynı şekilde Dolar’ı takip ederek 9.04 seviyesinde işlem gördü.

Satır Başları:










Borsa İstanbul yatay seyrediyor. BİST100 pozitif yönde %0.04 ile 0,72 puan yükselişte kalarak 1145
seviyesinde iken, BİST30 ise -0.03 puan düşüşle 1283 olarak yatay seyrediyor. Dolar kuru 7,71, Euro
9,04 seviyelerine yükselerek sabah değerlerine göre artış gösterdi.
Merkel: (AB ZİRVESİ) Türkiye ile ilişkilerimizi tartışacağız amacımız Doğu Akdeniz'de tansiyonu
düşürmek Türkiye ile bağlarımız karmaşıklaştı, ancak yapıcı ilişkileri devam ettirmek istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Azerbaycanlı kardeşlerimize
tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu bölgedeki kalıcı barışın yolu
Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor.” dedi.
Merkez Bankası, 2020-10-02 vadeli glp repo kotasyonu açtı. TCMB kotasyon repo imkanı ile
piyasayı 8 milyar 495 milyon tl fonladı.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları -36 bin ile 837 bin oldu (beklenti 850 bin).
ABD'de Eylül'de İmalat sektörü PMI (final) 53,2 (beklenti 53,5, önceki 53,5) olarak geldi.
ABD'de Senato Komitesi Facebook, Google ve Twitter CEO'larını ifadeye çağırdı.
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BİST 100
Güne 1,150 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1,155 en düşük 1,143
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1,144 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % -0.15 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 22,616 milyar
TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği seviyesinde.

USDTRY
Güne 7.7193 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7.7813 en düşük 7.6335
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7.7384 seviyesinde hareket eden kur günü %0.22 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7.8000 seviyesinde.
Destek: 7.6700 - 7.5900
Direnç: 7.8000 - 7.8500
EURTRY
Güne 9.0490 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9.1365 en düşük 8.9695
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9.1025 seviyesinde hareket eden kur günü %0.36 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9.1500 seviyesinde.
Destek: 9.0100 - 8.9200
Direnç: 9.1500 - 9.2100
EURUSD
1.1721 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1.1770 en düşük 1.1717
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1.1734 seviyesinde hareket eden parite günü %0.2 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1.1800 seviyesinde.
Destek: 1.1700 - 1.1700
Direnç: 1.1800 - 1.1800
XAUUSD
Güne 1886 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1909 en düşük 1885 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1909 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1.21 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons
altın için ilk direnci 1911 seviyesinde.
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Destek: 1886 - 1873
Direnç: 1911 - 1922
BRENT
Güne 42.05 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 42.55 en düşük 40.03 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 40.55 seviyesinde hareket eden emtia günü %5.32 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.
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