InvestAZ Yatırım:

Amerika Vadelileri Dünkü Hızında
ABD vadeli ve Avrupa hisse piyasaları dünkü sert yükselişine devam ederken Borsa İstanbul’daki hareket
ılımlı kaldı. Başkanlık seçimlerinin sonucunun mahkemede biteceği kesinleşmeye başlasa da küresel hisse
piyasalarındaki coşkulu alımlar devam ediyor. Trump yönetimi birçok eyalette sayımların durdurulması ve
tekrarlanması için yargıya başvurmasına rağmen Amerika’da S&P500 ve Nasdaq endeksleri tarihi rekor
seviyelerine %3 artış uzaklıkta işlem görüyor. BIST100 endeksi de yurt dışından başlayan hisse piyasaları
rallisinden destek bularak 1.200 seviyesine adım adım yaklaşıyor. Amerikan borsaları başkanın belli olması
halinde meclis ve senatodan ivedilikle geçirilecek olan $2 trilyon dolaylarındaki salgın sebepli ek mali
paketin geçirilmesi beklentisi ile yükseliyor. Türk Lirası’nın değer kaybı ise seçim sonuçlarının beklemede
olmasıyla duruldu. Dolar/TL kurunun 8,40-8,50 bandında hareketine devam etmesi yurt içi borsalardaki
aşağı yönlü baskıyı da ortadan kaldırmış durumda.

Satır Başları:








Borsalarda gün ortasına alıcılı giriyor. Gün ortasında BİST100 %0,84 yükselişle 1.177, BİST30
%0,60 yükselişle 1.288 seviyesinde işlem görüyor. Döviz kurlarında hareketlilik devam etmekte,
Dolar 8,46, Euro 9,97 seviyelerinden alıcı buldu.
Bakan Dönmez: “Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü, hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1
kuyusunda sondaja başladık, sondajımız 75 gün sürecek” dedi.
Merkez Bankası repo ihalesinde toplam teklif 40 milyar 500 milyon TL kabul edilen toplam tutar
10 milyar TL ortalama basit faiz %14,99 ortalama bileşik %16,07 olarak gerçekleşti.
ABD seçimlerinde kıran kırana mücadele devam ediyor. Oy sayımının devam ettiği 4 eyalette
Trump ile Biden arasındaki farklar daralıyor. Trump'ın önde olduğu eyalerden Georgia'da oyların
% 98'i sayıldı. Geriye 90 binden az oy kalırken Biden, Trump ile arasındaki farkı 23 bin 9 oya kadar
indirdi.
İngiltere Maliye Bakanı Sunak, BoE'nin varlık alımını artırmasına destek verdi. İngiltere Maliye
Bakanı Rishi Sunak, BoE'nin varlık alım programını 150 milyar GBH artırma ve daha fazla devlet
tahvili satın alma kararına destek verdi. Sunak ayrıca, istihdamı desteklemek için adımlar atmakta
olduğunu da tekrarladı.
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BİST 100
Endeks güne 1.173 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.178 seviyesini gören BİST100
endeksinin şu saatlerde 1.175 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.161
Direnç: 1.178

USDTRY
Şu saatlerde 8,4598 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,4273 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,4795 ve en düşük 8,4114 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,4900 seviyesinde.
Destek: 8,4200 - 8,3800
Direnç: 8,4900 - 8,5200
EURTRY
Şu saatlerde 9,9640 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,8790 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,9751 ve en düşük 9,8472 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 10,0100 seviyesinde.
Destek: 9,8800 - 9,8000
Direnç: 10,0100 - 10,0600
EURUSD
Güne 1,1716 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1766 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1770 ve en düşük 1,1711 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1700 - 1,1700
Direnç: 1,1800 - 1,1800
ALTIN
Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.905 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.919 en
düşük 1.902 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.909 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk
direnç 1.924 seviyelerinde.
Destek: 1.907 – 1.897
Direnç: 1.924 – 1.930
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BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününe 41,22 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek
41,23 en düşük 40,33 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,78 seviyesinde hareket eden emtiada %1,09 azalış
gözleniyor.
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