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InvestAZ Yatırım:  

V Tipi Toparlanma 

Küresel ölçekte V tipi toparlanma son hızıyla devam mı ediyor? Sabah seans başlangıcında beklentilerin 
oldukça altında gelen Türkiye enflasyon verisinden sonra Türk varlıklarına ilgi artmaya devam etti. Borsalar 
geçtiğimiz haftalardaki yükselişini sürdürürken Dolar/TL kuru ile 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde düşüş 
yaşandı. Yurt dışı veri akışında yakından takip edilen İngiltere ve Amerika hizmet ve bileşik PMI verileri 
küresel borsalardaki yükselişi destekledi. Hizmet ve bileşik PMI verilerine göre reel sektör talebinde 
toparlanma devam ediyor. Pozitif veri akışının etkisiyle Amerika ve Avrupa borsalarının birkaç istisna hariç 
tamamı bugün değer kazandı. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul seansı artıda kapattı Haftaya yükselerek başlayan Bist100 %1,19 artışla 1.158 

puandan işlem gördü, %1,05 artan Bist30 endeksi ise 1.295 seviyesinde seyrediyor. Dolar kuru 

7,75’te yatay seyrederken, Euro ise 9,14 seviyesine gelerek artış kaydetti. Brent petrol fiyatındaki 

toparlanma devam ederek varil fiyatını 41,26 $’a taşıdı. 

 Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmelerde, başta 

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 

NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde 

bulunuldu. 

 ABD'de Eylül'de Bileşik PMI 54,3 (beklenti 54,4, önceki 54,4) olarak açıklandı. 

 Merkez Bankası, 2020-10-06 vadeli glp repo kotasyonu açtı, TCMB kotasyon repo imkanı ile 

piyasayı 8 milyar 860 milyon TL fonladı. 

 TCMB 3 Ay vadeli döviz karşılığı TL Swap alım ihalesinde 1,047 milyar USD teklif geldi. İhalede swap 

oranı en düşük 1628,45 ortalama 1944,30 en yüksek 2074,00 şeklinde oluştu. Tekliflerin ortalaması 

1930,12 olarak gerçekleşti. 

 Goldman Sachs: ECB pandemi varlık alımlarını Aralık'ta 400 milyon Euro artıracak. Goldman Sachs, 

Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık'ta pandemi varlık alım programını genişletmesini bekliyor. 
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BİST 100 

Güne 1,151 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1,159 en düşük 1,151 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1,157 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 1,08 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 12,5 milyar TL 

seviyesinde.  

 

USDTRY 

Güne 7,7628 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7883 en düşük 7,7213 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7632 seviyesinde hareket eden kur günü % 0,07 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,7900 seviyesinde. 

Destek: 7,7300 – 7,6900 

Direnç: 7,7900 – 7,8200 

EURTRY 

Güne 9,1015 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1652 en düşük 9,0574 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1590 seviyesinde hareket eden kur günü %0,69 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,2000 seviyesinde. 

Destek: 9,0900 – 9,0200 

Direnç: 9,2000 – 9,2400 

EURUSD 

1,1715 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1795 en düşük 1,1708 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1794 seviyesinde hareket eden parite günü %0,65 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 – 1,1700 

Direnç: 1,1800 – 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.899 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.912 en düşük 1.887 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.912 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,66 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1.920 seviyesinde. 

Destek: 1.895 – 1.879 

Direnç: 1.920 – 1.929 

BRENT 

Güne 39,34 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 41,20 en düşük 39,30 seviyelerini  
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gördü. Şu saatlerde 41,17 seviyesinde hareket eden emtia günü %4,84 artışla kapatmaya hazırlanıyor. 
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