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InvestAZ Yatırım:  

Zorlu Başlayan Haftanın Sonu 

Yurt içi piyasalar zorlu başlayan haftayı moral tazeleyerek kapatıyor. Haftaya Merkez Bankası rezerv 
pozisyonlarında kötü bir tablo ile Dolar/TL’de yukarı yönlü sıçramayla başlanmıştı. Pazartesi günü 7,85 
seviyesine gelen Dolar kuru ve sert düşen Borsa İstanbul’da haftanın devamında toparlanma yaşandı. Eylül 
ayının sonunda TCMB’den gelen sürpriz faiz artışı ile ağırlıklı ortalama fon maliyetinde artış, Salı günü 
detayları verilen Yeni Ekonomi Programı, bugün ise Türkiye gündemini tamamlayan AB Liderler Zirvesi 
haftanın önde gelen gündem konularıydı. Haftanın son işlem gününün sonuna yaklaşılırken Bist100 endeksi 
Temmuz’dan bu yana ilk defa gördüğü 1.150 puana yakın seviyelerden işlem görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul haftanın son gününü hafif alıcılı olarak kapatıyor. Bist100 %0,23 yükselerek 1.146 

seviyesinde kalıyor, Bist30 ise 1.284 puanla haftanın kapanışına yaklaşıyor. Dolar kuru gün 

ortasındaki değerlerinden değişmeyerek 7,76, Euro 9,09 olarak haftayı kapatmaya hazırlanıyor. 

 AB liderler zirvesinde Türkiye ile iş birliği vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamada, "Akdeniz’de iş 

birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinde Türkiye ile AB'nin Doğu 

Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda stratejik çıkarları vardır. İyi niyetle diyaloğu sürdürmek 

gerekmektedir" denildi. 

 Benzine 15 kuruşluk indirim yapıldı Benzinin litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli 

olacak şekilde 15 kuruşluk indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren 

Sendikası’ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından 

itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı. 

 TCMB: Finans dışı firma kısa vadeli net döviz pozisyonu Temmuz'da 18,75 milyar dolar fazla verdi 

(önceki 15,13mlr). 

 ABD'de Eylül'de Tarım Dışı İstihdam 661 Bin (Beklenti 800 Bin) olarak açıklandı. 

 Brent Petrol akşam saatlerinde %3,52 düşüşle piyasalarda varil başına 39,47 olarak seyir ediyor. 
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BİST 100 

Güne 1.139 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.150 en düşük 1.138 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1.147 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 0,3 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 16,6 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri: 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY): Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki 

kiracılarımıza, Ekim ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve 

çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.  

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE): 30.09.2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından 

yapılmış olan bildirim ile detaylarını aktardığımız Türkiye'deki 8. Düzcam Hat Yatırımımız olan Polatlı 

Fabrikasındaki yeni fırınımız bugün ateşlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI): Şirketimiz, Mall Of İstanbul Avm adresinde yeni bir mağaza 

açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 65 

olmuştur. 

 

USDTRY 

Güne 7,7469 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7792 en düşük 7,7250 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7533 seviyesinde hareket eden kur günü %0,09 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,7800 seviyesinde. 

Destek: 7,7300 – 7,7000 

Direnç: 7,7800 – 7,8100 

EURTRY 

Güne 9,0973 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1311 en düşük 9,0459 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0849 seviyesinde hareket eden kur günü %0,14 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,0400 seviyesinde. 

Destek: 9,0400 – 9,0000 

Direnç: 9,1300 – 9,1700 

EURUSD 

1,1747 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1750 en düşük 1,1696 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1714 seviyesinde hareket eden parite günü %0,26 azalışla kapatmaya  

 

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr     

 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1700 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 – 1,1700 

Direnç: 1,1700 – 1,1800 

XAUUSD 

Güne 1906 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1917 en düşük 1890 seviyelerini gördü. 

Şu saatlerde 1901 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0.26 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 

altın için ilk desteği 1888 seviyesinde. 

Destek: 1888 - 1875 

Direnç: 1916 - 1930 

BRENT 

Güne 40,73 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 40,76 en düşük 38,80 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 39,16 seviyesinde hareket eden emtia günü % 4,32 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. 
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