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InvestAZ Yatırım:  

Küresel Hisse Piyasalarında Tepki Alımları 

Küresel büyük hisse piyasaları endeksleri haftaya güçlü başlangıç yaptı. Türkiye’de BIST100 endeksi 
1.220’den başladığı düşüşüne bugün son vererek yükselirken Avrupa borsaları ve dakikalar önce açılan 
Amerika endeksleri haftanın ilk gününde sert yükseldi. Koronavirüs vakalarında 2020 Mart ayı sayılarını 
geçen Avrupa ülkelerinde sosyal hayatı kısıtlayıcı önlemlerin başlamasıyla endeksler uzun süredir 
geriliyordu. Bugün Almanya ve Fransa başta olmak üzere endekslerin genelinde görülen yükselişler Türkiye 
borsalarını da destekleyen unsur oldu. Sabah saatlerinde sert yükselen BIST100 ve BIST30 endeksleri 
kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri vermiş olsa da günü %2’ye yakın kazançla bitirmeye 
hazırlanıyor. Dolar/TL’de ise sabahtan başlayan yükseliş gün boyunca devam etti ve yeni rekor seviye 
8,4480 görüldü. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar haftaya alıcılı başladı. BİST100 %1,61 artışla 1.130 seviyesinden işlem görüyor, BİST30 ise 

%1,63 yükselerek 1.242 puana geldi. Dolar kuru 8,44 seviyesine yükselirken, Euro 9,82 olarak 

ralliye devam etti. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kovid19 öncesi, bu yılın Şubat ayında, tüketici 

enflasyonunun %12,37 seviyesinde olduğuna değinerek, "Pandemi etkisiyle oluşan maliyet 

baskısına rağmen enflasyon hala bu seviyenin altında seyrediyor. 2021 yılında hedefimiz 

enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olacaktır." dedi. 

 TCMB kotasyon repo imkanı ile piyasayı 12 milyar 90 milyon TL fonladı. Bankalar GLP’den %14,75 

faiz ile yaklaşık 13 Milyar TL fonlandı. 

 Benzin ve motorine indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre 

satış fiyatına 16 kuruş, motorinin ise 12 kuruş indirim yapıldı. 
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BİST 100 

Güne 1.119 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.143 en düşük 1.117 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.136 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %2,21 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 20,80 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.135 

Direnç: 1.143 

 

Şirket Haberleri: 

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN): Şirketimizin 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli mali tablo dipnotlarında, bağlı 

ortaklıklarımızdan Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında İşveren 

İdare tarafından geçici olarak durdurulduğu belirtilen Kazakistan'daki "Kuyubaşı Basınç Yönetim - İnşaat, 

Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri" Projesinin kapsamına yönelik olarak İşveren İdare ile bir 

süredir müzakere edilmekte olan iş artışları İşveren İdare tarafından onaylanmıştır. Buna göre yayınlanan 

İş Emri uyarınca sözkonusu Projenin toplam bedeli yaklaşık 116 milyon ABD Doları artışla 622 milyon ABD 

Doları'na ulaşmıştır. Projede, hız ve yoğunluğu kontrollü olarak arttırılacak şekilde, saha çalışmalarına 

başlanmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 8,3455 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,4416 en düşük 8,3137 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,4387 seviyesinde hareket eden kur günü %1,12 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,4800 seviyesinde. 

Destek: 8,3500 - 8,2700 

Direnç: 8,4800 - 8,5300 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 9,6977 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,8401 en 

düşük 9,6704 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,8218 seviyesinde hareket eden kur günü %1,56 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,8800 seviyesinde. 

Destek: 9,7100 - 9,6100 

Direnç: 9,8800 - 9,9500 
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EURUSD 

1,1649 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1655 en düşük 1,1621 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1634 seviyesinde hareket eden parite günü %0,11 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1600 seviyesinde. 

Destek: 1,1600 - 1,1600 

Direnç: 1,1700 - 1,1700 

XAUUSD 

Güne 1.879 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.893 en düşük 1.874 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.889 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,42 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.896 seviyesinde. 

Destek: 1.876 – 1.865 

Direnç: 1.896 – 1.904 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 37,22 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 38,02 en 

düşük 35,76 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 37,53 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,08 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor.  

 

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

