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InvestAZ Yatırım:  

Amerika Seçimleri Kilitlendi 

Amerika’da seçim sonuçları kesinleşmeden Biden önde, Trump ise kazandığını ifade ediyor. ABD 
seçimlerinin sonucu uzayacak gibi gözükürken Amerikada teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq 
endeksinde büyük yükseliş yaşanıyor. Avrupa hisse piyasaları genel olarak satıcılıyken Türkiye borsaları 
güne coşkulu başladı. Dolar/TL’nin gün boyu 8,50 seviyesinin üzerine çıkmamasıyla endeksler yükselişini 
sürdürüyor. BIST100 ve BIST30 endeksleri sırasıyla 1.162 ve 1.278 seviyelerinin üzerinden işlem görüyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar güne alışla başladı. BİST100 %1,15 artarak 1.164 seviyesine geldi, BİST30 %0,84 ile 1.280 

puanda seyrediyor. Döviz kurları yükselişteydi. Piyasalarda Dolar 8,50, Euro 9,92 seviyesinden 

işlem görüyor. 

 Barbaros Hayrettin, 16 Şubat'a kadar Doğu Akdeniz'de çalışmasını sürdürecek. Türk Deniz 

Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan NAVTEX 

duyuruya göre, Barbaros Hayrettin için çalışma süresi 16 Şubat'a kadar uzatıldı. 

 Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, 

Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 10’ar milyon TL’lik ilk cezalar kesildi. 

 Merkez Bankası repo ihalesinde toplam teklif 23 milyar 900 milyon TL, kabul edilen toplam tutar 

5 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede ortalama basit faiz %14,99 ortalama bileşik %16,08 oldu. 

 ABD Başkanı Trump, son açıklamasına göre erken zafer ilan etti. “Seçimlerde Amerikan halkı 

üzerinde oyun oynanıyor. Oy kullanmanın sona erdirilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyi 

planlıyoruz.” açıklamasını yaptı. 

 ABD'de başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Ancak sonucun netleşmediği sadece 8 eyalet 

kaldı. Sonuçların netleşmediği Wisconsin, Michigan, Maine, Nevada, Arizona, Philadelphia, North 

Carolina ve Georgia eyaletlerinin toplam delege sayıları 96. Sayılan oylarda Trump, Wisconsin, 

Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia'da önde. Bu eyaletleri kazanırsa toplam delege 

sayısını 77 artırarak 290'a çıkaracak. 
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BİST 100  

Endeks güne 1155,48 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1167,37 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1160,8 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.153 

Direnç: 1.167 

 

Şirket Haberleri: 

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR): Şirketimiz, bir Afrika ülkesi ile 4x4 Taktik Tekerlekli 

Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 25 Milyon USD 

bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, 

avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup, 

ilgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.  

 

USDTRY 

Şu saatlerde 8,5010 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,4116 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,5255 ve en düşük 8,3862 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,5600 seviyesinde. 

Destek: 8,4200 - 8,3300 

Direnç: 8,5600 - 8,6100 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,9266 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,8434 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,9395000 ve en düşük 9,7727 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. 

Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,9900 seviyesinde. 

Destek: 9,8200 - 9,7100 

Direnç: 9,9900 - 10,0500 

EURUSD 

Güne 1,1702 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1672 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1770 ve en düşük 1,1602 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1600 seviyesinde. 

Destek: 1,1600 - 1,1500 

Direnç: 1,1800 - 1,1800 
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ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.906 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.917 en 

düşük 1.882 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.879 seviyelerinde. 

Destek: 1.879 – 1.863 

Direnç: 1.913 – 1.932 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 40,13 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 40,77 

en düşük 39,42 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,12 seviyesinde hareket eden emtiada %1,03 artışla 

gözleniyor. 
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