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InvestAZ Yatırım:  

Avrupa Lagarde ile Düştü 

Avrupa borsaları yükselişle başladığı günde Lagarde’ın konuşmasının ardından düşüş yaşadı. Avrupa 
Merkez Bankası başkanı Christine Lagarde, toparlanmanın V tipinden ziyade kıta Avrupasında artan 2. 
Dalga endişeleri yüzünden sallantıda olduğunu belirtti. Toparlanmanın hızını kesmemek adına yeni 
teşvikler, finansal varlık alımları ve faizlerde aşağı yönde hareket alanlarının olduğunu ve buna hazır 
olduklarını söyledi. Avrupa hisse piyasalarındaki düşüşün Türkiye borsalarına etkisi sınırlı oldu. Güne güçlü 
alımlarla başlayan Borsa İstanbul öğle saatlerinde 1.165 puan seviyelerinden işlem görüyor. Dolar ve 
Euro’da hafif yukarı yönlü bir seyir var. TCMB Eylül ayı enflasyon verisine ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Dolar’daki yükselişin ÜFE’ye etki ettiğini ve ilerleyen aylarda TÜFE’ye yayılabileceğinin sinyallerini verdi. 

 

Satır Başları: 

 Borsa güne alıcılı başladı Seans ortasında Bist100 %0,43 artarak 1.165 seviyesine geldi, Bist30 

endeksi 1.300’ü kırarak 1.301 seviyesinde %0,24 artışla piyasalarda seyir ediyor. Dolar ve Euro kuru 

sabahki değerlerinden artış gösterdi. Dolar kurunda 7,77, Euro’da ise 9,16 olarak alım-satım 

görüldü. Brent petrol varil başına 41,78 Dolardan işlem görüyor. 

 TCMB: Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, gıda grubunda hem 

işlenmemiş hem de işlenmiş gıda etkili olmuştur. Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı 

baskılar güçlenerek devam etmiştir. 

 Hazine, İhaleler öncesi toplam 3,56 milyar TL ROT satış yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 

düzenleneceği iki ihale öncesi kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 3 milyar 556 milyon TL 

rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı. 

 Merkez Bankası repo ihalesinde kabul edilen toplam tutar 10 milyar TL. Merkez Bankası repo 

ihalesinde ortalama basit faiz %12,48, ortalama bileşik %13,22 oldu. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.165 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.167 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1.165 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,7787 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,7630 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,7896 ve en düşük 7,7419 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,8000 seviyesinde. 

Destek: 7,7500 – 7,7200 

Direnç: 7,8000 – 7,8200 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,1631 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 9,1488 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,1758 ve en düşük 9,1224 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,1900 seviyesinde. 

Destek: 9,1300 – 9,1000 

Direnç: 9,1900 – 9,2100 

EURUSD 

Güne 1,1783 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1778 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1800 ve en düşük 1,1765 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 – 1,1700 

Direnç: 1,1800 – 1,1800 

ALTIN 

Ons altın Güne 1.914 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.915 en düşük .1907 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.910 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.906 

seviyelerinde. 

Destek: 1.906 – 1.903 

Direnç: 1.914 – 1.919 

BRENT 

Güne 41.42 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 41.73 en düşük 41.22 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41.70 seviyesinde hareket eden emtiada % 0.99 artışla gözleniyor.  
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