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InvestAZ Yatırım:  

Küresel Ralli Sürecek Sinyalleri 

Seçim sonuçları belli olmamış olsa da hisse piyasalarında rahatlık ve coşku var. Seçim sonuçlarının son 
haliyle Biden zaferine işaret etmesi ile Amerika borsaları ve Avrupa borsaları dünü güçlü bir ralliyle kapattı. 
Birçok dünya endeksi güçlü alımlarla yükselirken yeni günün başında hisse vadelileri rallinin bugün de 
devam edeceğine işaret ediyor. ABD başkanlık seçimlerinde yarış sürüyor ve seçim sonuçlarının yargıya 
taşınma ihtimali gündemde olsa da finansal piyasalar belirsizliğin ortadan kalktığı şeklinde hareket ediyor. 
Dünyaya paralel, güne yükselişle başlaması beklenen Türkiye borsalarında da gün içerisinde yönün yukarı 
olması tahmin ediliyor. Türk Lirası Brezilya Real’ini geçerek yılın en çok değer kaybeden para birimi oldu. 
Olası Biden zaferi TL üzerindeki baskıyı da arttırsa da Dolar/TL uzun zamandır devam eden yükselişine 8,45-
8,50 bandında ara vermişti. Joe Biden başkanlığı MSCI gelişen ülkeler endekslerine bakıldığında pozitif 
fiyatlanırken hem TL değer kaybetti hem Türk varlıklarına ilgi arttı. Başkanlık seçimi birçok enstrümanda 
büyük fiyat hareketliliğine sebep olmaya devam ediyor. Eur/Usd paritesi 1,1750 seviyesine yaklaşırken ons 
altın tekrardan $1.900 üzerinde fyatlanıyor. Seçim sonuçlarının birkaç gün içinde çözülmeyeceğini ve bu 
sürecin uzayacağını, hisse piyasalarındaki yükselişte optimist ama temkinli olunmasının faydalı olacağını 
düşünüyoruz. 

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Çarşamba seansı alıcılar yoğundu. Seans kapanışında BİST100 %1,47 yükselişle 1.167, 

BİST30 %0,92 yükselişle 1.280 seviyesinden kapandı. Döviz kurları güne artışla başladı. Dolar 8,47, 

Euro 9,95 seviyelerinden işlem görüyor. Seçim dolayısıyla EUR/USD paritesinde volatilite 

görülmekte, parite sabah saatlerinde 1,1738 seviyesinde. 

 Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %13,99 oldu (önceki %13,94). 

 Dün Wall Street'te, ABD başkanlık seçimi yarışını Joe Biden'in kazanacağı beklentileri ile yaşanan 

güçlü yükselişlerin ardından bu sabah ABD vadeli endekslerinde de yukarı hareket devam ediyor. 

Joe Biden, seçimin kaderini değiştiren eyaletlerden Wisconsin’i kazandı. 

 Donald Trump'ın ekibi Michigan, Pennsylvania ve Georgia'da oy sayımının durdurulması çağrısında 

bulunan yasal işlem başlattı. Pennsylvania'da seçim sonucunun belli olmasının en az birkaç gün 

sürebileceği öngörülüyor. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1168 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1171 ve en düşük 

1154 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,47 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 24,47 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.158 

Direnç: 1.171 

 

Şirket Haberleri: 

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimizin, ekli listede belirtilen 7 adet Migros ve 4 adet Migros Jet 

formatında toplam 11 satış mağazası Ekim ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 

31 Ekim 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.267 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 

36 olmak üzere toplam 2.303'tür. 

 

USDTRY 

Güne 8,4273 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,4521 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,4700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,4200 - 8,400 

Direnç: 8,4700 - 8,4800 

EURTRY 

Güne 9,8790 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,9315 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,9600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,8700 - 9,8200 

Direnç: 9,9600 - 9,9900 

EURUSD 

Güne 1,1716 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1742 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1700 - 1,1700 

Direnç: 1,1800 - 1,1800 

XAUUSD 

Güne 1.905 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.912 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 1.904 – 1.900 

Direnç: 1.912 – 1.915 

BRENT 

Güne 41,22 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 40,61 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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