InvestAZ Yatırım:

Seçim Öncesi Piyasalarda Volatilite
Amerika seçimlerinde sona yaklaşılırken finansal piyasalarda çok büyük hareketlilik yaşanıyor. Gün
içerisinde yukarı aşağı sürekli hareket yapan Borsa İstanbul bankaların sert yükselişi öncülüğünde kapanışa
doğru 1.150 direncini geçti. Döviz kurlarındaki yukarı hareketlilik bir nebze yavaşladı ve Dolar kuru 8,45’e,
Euro ise 9,90’a geriledi. BIST100 kapanış öncesi 1.155 direncine yaklaşırken Bankalar endeksi %4 değer
kazanmış durumda. Amerika’daki başkanlık seçimlerine gidilirken Avrupa hisse piyasalarında büyük
yükseliş var. Gelişmiş Avrupa ülke hisse piyasalarında %2’den fazla yükselişler var. Küresel piyasalarda
Biden zaferi birçok enstürmanda fiyatlanmış durumda ve herkes yarın açıklanacak olan sonuçlara
kenetlendi.

Satır Başları:









Borsalar Salı gününü yükselişle kapatıyor. BİST100 %1,45 artışla 1.149 puandan işlem görüyor,
BİST30 ise %1,62 yükselerek 1.266 seviyesinde. Döviz kurları bugün de yükselişlerine devam etti.
Dolar 8,51 seviyesine gelirken, Euro 10,00 lira seviyesini test ederek 9,98 olarak alıcı buldu.
EUR/USD paritesinde 1,1700 seviyesine gelindi, ABD’deki seçimler dolayısıyla bugün paritede
volatilitenin yükselmesi bekleniyor.
ABD'de başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi, yerel saatle gece yarısında New Hampshire
eyaletinin bazı köylerinde başladı. Yaklaşık 100 milyon ABD’li seçmen ise oyunu mektupla
kullanmış durumda.
Vergi harç ve cezalara 2021 yılında % 9,11 oranında zam gelmesi bekleniyor. Vergi Usul Kanunu'na
göre her yıl ekim ayında 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme
oranı TÜİK verileri uyarınca bu yıl % 9,11 oldu.
TCMB glp repo imkanı ile piyasaya 20 milyar 950 milyon TL verdi.
ABD Başkanı Trump: “Teksas, Florida ve Pennsylvania'da kazanacağımı, Temsilciler Meclisi’nde
306 delegeyi aşacağımı düşünüyorum.” dedi.
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niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
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BİST 100
Güne 1.138 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.145 en düşük 1.122
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.141 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % 0,67 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 17,04 milyar TL
seviyesinde.

Şirket Haberleri:
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan Antalya İli Kumluca
İlçesi Sarıkavak Mahallesi 294 Ada 24 Parsel üzerindeki 10.132,75 m2 arsa üzerinde bulunan 8.045 m2
deponun 8.000 m2'lik depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma
sunulmak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil
3.850.000-TL gelir elde edilecektir.

USDTRY
Güne 8,4395 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,5402 en düşük 8,4096
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5352 seviyesinde hareket eden kur günü %1,13 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,5800 seviyesinde.
Destek: 8,4500 - 8,3600
Direnç: 8,5800 - 8,6300
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,8258 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,9998
en düşük 9,7754 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,9959 seviyesinde hareket eden kur günü %1,76 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 10,07 seviyesinde.
Destek: 9,8500 - 9,7000
Direnç: 10,0700 - 10,1500
EURUSD
1,1637 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1718 en düşük 1,1635
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1708 seviyesinde hareket eden parite günü %0,6 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1700 seviyesinde.
Destek: 1,1700 - 1,1600
Direnç: 1,1700 - 1,1800
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XAUUSD
Güne 1.896 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1908 en düşük 1887 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,62 artışla kapatmaya hazırlanıyor.
Ons Altın için ilk direnci 1.915 seviyesinde.
Destek: 1.894 – 1.880
Direnç: 1.915 – 1.922
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 39,19000 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 40,44
en düşük 38,65 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,09 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,87 artışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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