InvestAZ Yatırım:

Amerika Başkanını Bekliyor
ABD seçimlerinde sonuçlar hala belli olmadı. Kıran kırana geçen sayımlarda Biden yarışı önde götürse de
Trump seçimleri kendisinin kazanacağından emin. Seçim gününde gün boyu finansal piyasalardaki
hareketlilik devam etti. Amerikan borsalarının yükselişine Avrupa hisse piyasalarının da eklenmesinden
destek bulan Türkiye borsaları yükselişini sürdürdü. Döviz kurları sabahki değerlerinden gerileyerek bir
miktar nefes aldı. Dünün kapanışında yaşanan bankaların rallisinde ise bugün devamlılık sağlanmadı.
Piyasalar anlık olarak birçok gelişmeyi fiyatladıklarından gün boyunda farklı finansal enstrümanlarda çok
kısa süreli büyük fiyat hareketleri izlendi. BIST100 endeksi kapanışa yaklaşılırken 1.162 seviyesinin
üzerinde, Dolar/TL kuru 8,45’in altında seyrediyor.
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Borsalar hafta ortasında alıcılı. Seans kapanışına doğru BİST100 %1,15 artarak 1.164 puandan,
BİST30 %0,66 yükselişle 1.276 seviyesinden işlem görmekte. Döviz kurları yatay seyrediyor, Dolar
8,45, Euro 9,90’dan alıcı buldu. Varil cinsinden Brent petrolün fiyatı hareketlenerek, 40,68 $’a
yükseldi.
Bankaların Geç Likidite Penceresi'nden (GLP) %14,75 faizle kullandığı miktar 18 milyar 150 milyon
TL oldu.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde oyların % 97'si sayıldı, Trump'a destek % 48,8, Biden'a % 49,5,
oyların %89'u sayılan Michigan'da ise Trump %49,1, Biden %49,2 ile devam ediyor. İki eyaletin
sonuçları ABD Başkanlık seçimlerinde belirleyici olacak.
ABD'de ADP tarafından açıklanan özel sektör tarım dışı istihdam verisi tahminlerin epey altında
kaldı. Buna göre, ABD'de Ekim ayında özel sektör tarım dışı istihdamı aylık bazda 365 bin kişi
artarken analistler ise verinin 600 bin civarında geleceğini tahmin ediyorlardı.
ABD Hazinesi 10 ve 30 yıllık ihalelerde önceki çeyreğe oranla yavaşlamaya gidecek. ABD'den
yapılan açıklamaya göre, ülke Hazinesi tahvil ihraçlarını artırmaya devam etse de artış hızı önceki
çeyrek döneme oranla yavaşlayacak.
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BİST 100
Güne 1.155 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.170 en düşük 1.154
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.168 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %1,56 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 20,48 milyar TL
seviyesinde.

USDTRY
Güne 8,4116 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,5255 en düşük 8,3862
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,4436 seviyesinde hareket eden kur günü %0,39 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,5200 seviyesinde.
Destek: 8,3800 - 8,3100
Direnç: 8,5200- 8,5900
EURTRY
Haftanın üçüncü işlem gününe 9,8434 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
9,9546 en düşük 9,7727 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,8946 seviyesinde hareket eden kur günü %0,54
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,9800 seviyesinde.
Destek: 9,7900 - 9,6900
Direnç: 9,9800 - 10,0600
EURUSD
1,1702 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1770 en düşük 1,1602
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1714 seviyesinde hareket eden parite günü %0,1 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1600 - 1,1500
Direnç: 1,1800 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.906 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.917 en düşük 1.882 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.891 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,08 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.922 seviyesinde.
Destek: 1.888 – 1.867
Direnç: 1.922 – 1.937
BRENT
Haftanın üçüncü işlem gününe 40,13 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 40,96 en
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düşük 39,42 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,70 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,49 artışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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