Borsa İstanbul Toparlandı
Trump’ın Kovid-19 pozitif haberi sonrası güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul kayıplarını geri aldı.
Bist100 endeksi seans başında 1.140 puanın altına gerilemesinden sonra öğle saatlerinde 1.146
seviyelerinden işlem görüyor. 2 gündür sonuçları beklenen AB Liderler Zirvesi’nin Türkiye gündemli zirvesi
sona erdi. Zirveden yaptırım kararı çıkmasa da Doğu Akdeniz konusunda diyalog çağrısı yinelendi. AB
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm
seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini söyleyerek yaptırım konusunun hala daha
masada olduğunun sinyalini vermiş oldu. Avrupa borsalarının neredeyse hepsi bugün hafif satıcılı
seyrediyor.
GTS'ye göre Türkiye’nin dış ticaret açığı Eylül'de 4,88 milyar dolar oldu. Eylül ayında ihracat bir önceki yılın
aynı ayına göre %4,8, ithalat ise %23,3 oranında arttı.

Satır Başları:











Borsa İstanbul piyasalarda hafif alıcı işlem görüyor. Bist100 %0,24 artışla 1.148 seviyesinde.
Bist30 ise 1284 puanla seans başlangıcından yukarıda görünüyor. Dolar kuru gün ortasında 7,76
olurken, Euro 9,09 olarak piyasalarda talep buldu.
Dışişleri: Dün AB devlet ve hükümet başkanları özel zirve toplantısında alınan ülkemize ilişkin
kararların, bazı olumlu unsurlar içermekle birlikte birçok bölümü gerçeklerden kopuktur.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile kendisinin ve eşi Melania
Trump'ın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurması sonrasında ABD vadeli endekslerinde
satışlar gözlendi.
Merkez Bankası Repo ihalesinde toplam teklif 49 milyar 850 milyon TL merkez bankası repo
ihalesinde kabul edilen toplam tutar 10 milyar TL merkez bankası repo ihalesinde ortalama basit
faiz %12,54, ortalama bileşik faiz %13,29.
ABD'de bugün 15.30’da Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. (Beklenti: 850,000).
Euro Bölgesi'nde Eylül'de çekirdek tüfe (öncü) yıllık %0,2.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin COVID-19 testlerini pozitif çıkması sonrasında uluslararası
piyasalarda petrol fiyatları düştü. Brent petrol %3,35 düşerek varil başına 39,56 dolar seviyesine
indi.

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.
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BİST 100
Endeks güne 1.139 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.148 seviyesini gören BİST 100
endeksinin şu saatlerde 1.146 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Şirket Haberleri:
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimizin, ekli listede belirtilen 10 adet Migros ve 5 adet Migros Jet
formatında toplam 15 satış mağazası Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Eylül 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.261 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla
40 olmak üzere toplam 2.301'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 574 bin metrekareye
ulaşmıştır.
Türkerler Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG): Kartal Belediyesi Meclisi'nin 05.10.2020
- 23.10.2020 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde;
Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi
Uygulama İmar Planı ile ilgili 35 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2020/6168) ile 1/1000
ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 34 Nolu İmar Komisyonu Raporunun
görüşülmesinin
(2020/6178)
yer
aldığı
Kartal
Belediyesinin
https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx# adresli web
sitesinden öğrenilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

USDTRY
Şu saatlerde 7,7578 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,7469 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,7792 ve en düşük 7,7252 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,7800 seviyesinde.
Destek: 7,7300 – 7,7000
Direnç: 7,7800 – 7,8100
EURTRY
Şu saatlerde 9,0886 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 9,0973 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,1311 ve en düşük 9,0459 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,0500 seviyesinde.
Destek: 9,0500 – 9,0000
Direnç: 9,1300 – 9,1700

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.
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EURUSD
Güne 1,1747 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1712 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1750 ve en düşük 1,1696 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1700 seviyesinde.
Destek: 1,1700 – 1,1700
ALTIN
Ons altın Güne 1906 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1917 en düşük 1890 seviyelerini gören
değerli metal şu saatlerde 1908 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1920 seviyelerinde.
Destek: 1893 - 1878
Direnç: 1920 - 1932
BRENT
Güne 40,73 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 40,76 en düşük 39,40
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 39,69 seviyesinde hareket eden emtiada % -3,03 azalış gözleniyor.

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.
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