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InvestAZ Yatırım:  

Seçim Haftası 

Yeni haftanın hem dünya hem Türkiye için en önemli olayı 3 Kasım’daki ABD başkanlık seçimleri olacak. 
Geçtiğimiz hafta devamlı düşen borsalar ve sürekli yükselen döviz kurları, yeni haftaya bekleme modunda 
giriyor. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününün kapanışına doğru zararının bir kısmını geri alarak 
haftayı 1.112,37 puandan tamamlamıştı. Dolar/TL 8,35 seviyesini geçti, yeni haftaya yatay bir görünümle 
başlıyor. Bugün borsanın hafif alıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. İçeride ve dışarıda gündem 
Amerika’daki seçimlerken ve günün ekonomik takviminde büyük bir veri yokken piyasalar sakin ve yatay 
bir gün geçirebilir. TCMB sıkılaştırma adımları çerçevesinde bankalararası borçlanma limitlerini sıfıra indirdi 
ve gecelik vadeli repo işlemlerini durdurduğunu belirtti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 30 Ekim Cuma 
günü %13,40’a yükselmişti. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar yeni haftaya hazırlanıyor. Geçen haftayı BİST100 %1,30 düşüşle 1.112 seviyesinden, 

BİST30 ise %1,31 düşerek 1.222 puandan kapatmıştı. Döviz kurları güne yatay başladı, piyasalarda 

Dolar 9,35, Euro 9,72 seviyesinden işlem görüyor. Haftanın başlangıcında Brent petrolün varil fiyatı 

36,57 $’a geriledi. 

 ABD, 3 Kasım’da yapılacak seçimlere girmeye hazırlanıyor.  

 TCMB: “Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 

tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette 

bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlandı. Açık 

Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle 

gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur.” 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından belirlenen kredi kartı gecikme faizleri 

artırıldı. 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde 

uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı % 1,46; aylık azami gecikme faiz oranı % 1,76 olarak 

hesaplanmıştır. 

 Hazine'nin iç borçlanma ortalama vadesi uzadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılında 30,1 ay 

olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesinin 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 32,1 ay olarak 

gerçekleştiğini açıkladı. 

 İngiltere'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren başlayacak 1 

aylık karantina ilan edildi. 
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BİST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.112 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde 

en yüksek 1.120 ve en düşük 1.095 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %1,3 azalışla tamamladı. Son 

işlem gününde BİST100 endeksi günü 24,63 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.096 

Direnç: 1.119 

 

Şirket Haberleri: 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK): 26.08.2020 tarihinde StartupBorsa şirketinin kurulmasına 

ilişkin yapmış olduğumuz duyurumuza istinaden "startup borsa" markası, Türk Patent ve Marka Kurumu 

tarafından 07/02/2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 23/10/2020 tarihinde tescil edilmiştir. 

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO): Şirketimizin aktifinde kayıtlı bulunan; Samsun ili 

Kıran Mahallesinde yer alan Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut kiracısı Anadolu Terminal 

Hizmetleri A.Ş.'nin tarafımıza ulaşan talebi doğrultusunda tüm hak ve alacakları ile mevcut kira 

sözleşmesinin 01.11.2020 tarihinden itibaren Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM): Şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel durumu, yarattığı nakit 

akışı ve gelecek dönemlere ilişkin finansman ihtiyacı göz önünde bulundurularak borç portföyünün ve 

maliyet yapısının optimize edilmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından, vadesine ortalama 2,1 yıl kalmış olan 

toplam 128 mn ABD doları mukabili kredinin ödemesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu açıklamada sözü edilen ve muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen kredi ödemeleri tamamlanıncaya kadar, 

Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-

15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar 

verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri 

kapsamında yapılmaktadır. 

 

USDTRY 

Güne 8,3455 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,3616 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,4000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,3200 - 8,2800 

Direnç: 8,4000 - 8,4300 

EURTRY 

Güne 9,6977 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,7420 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun  
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güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,7900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,6800 - 9,6200 

Direnç: 9,7900 - 9,8300 

EURUSD 

Güne 1,1649 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1634 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1600 - 1,1600 

Direnç: 1,1600 - 1,1700 

XAUUSD 

Güne 1.879 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.888 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.876 – 1.868 

Direnç: 1.888 – 1.893 

BRENT 

Güne 37,22 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 36,66 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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