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InvestAZ Yatırım:  

Tüm Gözler Seçimlerde 

Amerika’daki seçimlerde Biden delege sayılarında Trump’ın çok az farkla önünde. Türkiye borsaları seans 
başlangıcına doğru giderken Amerika hisse endeks vadelilerinde Nasdaq öncülüğünde büyük yükseliş var. 
Avrupa borsaları düşüş ağırlıklı karışık bir seyir halindeyken Borsa İstanbul açılışında yön konusunda henüz 
bir mutabakat yok. Dün 1.150 kritik seviyesinden kapanış yapan BIST100 için açılış seviyesi ne olursa olsun 
hareketli bir güne, hatta hareketli bir haftaya devam edeceğiz. Seansa Dolar/TL’de 8,50 seviyesine yakın 
bir başlangıca doğru yaklaşılıyor. Seçim belirsizliği sürdükçe kur üzerindeki hareketliliğin devamını 
bekliyoruz. ABD başkanlık seçim sonuçlarının bugün içerisinde belli olmaması ve sonuçların açıklanmasının 
uzaması halinde oluşacak olan belirsizlik ortamında Amerika borsaları başta olmak üzere küresel piyasalara 
büyük bir volatilite gelecektir. Amerika’da bazı analistler ve uzmanlar sonuçların açıklanmasının günler, 
kimileri ise haftalar alabileceğini ifade ediyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Salı günü alıcılıydı. BİST100 %1,51 artışla 1.150 puana geldi, BİST30 ise seansı 1.266 

puandan kapattı. Dolar 8,49, Euro 9,89 seviyesinde. Gram altın fiyatı 519 liraya yükseldi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs önlemleri kapsamında esnek mesai saatlerinin teşvik 

edileceğini ve lokanta, berber, havuz, sinemalar gibi işletmelerin saat 22'de kapanacağını açıkladı. 

 Bakan Albayrak'ın BBC Türkçe’nin haberine göre, AK Parti milletvekillerine verdiği "ekonomi" 

brifinginde, ABD seçimleri ve koronavirüs nedeniyle tüm dünyada dalgalanmaların yaşandığı ve 

çok olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyeceği mesajı verdiği 

belirtiliyor. 

 ABD Başkan Adayı Joe Biden: “Seçim sonucu konusunda iyimserim, Son oy sayılana kadar sayım 

devam edecek Kimin kazandığını sadece ABD halkı söyleyebilir, sonuçtan iyimserim İnancınızı 

kaybetmeyin, bunu kazanacağız.” açıklamasında bulundu. 

 ABD Başkanı Trump’ın, ABD yerel saatiyle bu akşam bir konuşma yapması planlanıyor. 

 ABD seçimlerinde oy sayımları devam ediyor. Fox News'un projeksiyonuna göre Teksas, Iowa ve 

Ohio eyaletlerini Donald Trump kazandı. Biden ise Hawai ve Arizona’yı aldı. 

 

 

 

 

 

 

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


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

BİST 100  

Dün endeksin 1.150 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.155ve en düşük 

1.122 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,51 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 22,37 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.123 

Direnç: 1.156 

 

Şirket Haberleri: 

Çelik Halat Tel Sanayii A.Ş. (CELHA): ABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, 

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkeye açılmış olan, "öngermeli beton demeti" ithalatına yönelik "anti 

damping ve sübvansiyon" incelemesinde alınan ve henüz nihai olmayan ara karara göre; ABD'ye yapılan 

"öngermeli beton demeti" ihracatının ilave "anti damping" ve "sübvansiyon" vergilerine tabi tutulduğu 

öğrenilmiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak Şirketimiz, ABD'ye yaptığı "öngermeli beton demeti" ihracatını, 

mezkur incelemenin sonuçlanmasına kadar geçici olarak durdurmuştur. Şirketimiz'in herhangi bir ciro ve 

kar kaybı yaşamaması için gerekli tedbirler ve aksiyonlar alınmış olup, alternatif pazarlarda büyüme 

stratejisi doğrultusunda satış ve pazarlama faaliyetlerine başlanmıştır.  

 

USDTRY 

Güne 8,4116 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,4545 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,4900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,4000 - 8,3500 

Direnç: 8,4900 - 8,5300 

EURTRY 

Güne 9,8434 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,8608 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,9400 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,7800 - 9,6900 

Direnç: 9,9400 - 10,020 

EURUSD 

Güne 1,1702 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1659 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

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

Destek: 1,1600 - 1,1500 

Direnç: 1,1800 - 1,1800 

 

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


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

XAUUSD 

Güne 1.906 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.881 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.881 – 1.864 

Direnç: 1.915 – 1.933 

BRENT 

Güne 40,13 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 40,67 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz.  
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