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InvestAZ Yatırım:  

 

                                              Dünya Borsaları Mavi Dalgaya Kapıldı  

Küresel borsalarda Joe Biden’ın seçim zaferine yaklaşması ihtimalinin yükselmesiyle artan mavi dalga akımı 
fiyatlanıyor. S&P 500 vadelisi %0,4 ekside gözükürken, Almanya’da DAX endeksi % 0,49 düşüş gösterdi, 
Asya piyasaları da dalgalı seyrediyor. Joe Biden Georgia’da az farkla liderliği alırken, Pensilvanya’dan gelen 
son sonuçlar da Biden’ın 5.587 oy farkıyla öne geçtiğini gösteriyor. Seçimlerden kaynaklı olarak, EUR/USD 
paritesinde hareketlililik devam ediyor, parite 1,19 seviyesine yaklaşmış bulunmakta. Ons Altın da 
Amerikan dolarındaki değer kaybından etkilenerek 1.960 $’a yükseldi. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar haftayı alışla kapatıyor BİST100 %0,84 yükselişle 1.190 seviyesindeyken, BİST30 %0,64 

yükselerek 1.298 puana yükseldi. Euro 10 üzerini geçerken %2,16 artışla 10,16 oldu, Dolar kuru ise 

8,57’den işlem görmekte. Gram altın akşam saatlerinde 539 Liradan alıcı buldu. 

 Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Georgia ve Pensilvanya’da Trump'ın önüne geçti. 

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “(ABD seçimleri) tercihimiz yok, seçimi dışardan takip ediyoruz. 

S-400 yaptırım konusuna bir gerekçe olamaz.” Açıklamasında bulundu. 

 Hazine Ve Maliye Bakanlığı: Nakit dengesi Ekim'de 6,68 milyar TL açık verdi. Nakit dengesi Ocak-

Ekim'de döneminde 147,5 milyar TL açık verdi. 

 Bankaların glp'den % 14,75 faizle kullandığı miktar 25 milyar 860 milyon TL olarak gerçekleşti. 

 ABD’de Tarımdışı İstihdam verisi 638 bin açıklanarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.(beklenti: 

600 bin) 

 

BİST 100 

Güne 1.180 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.189 en düşük 1.177 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.188 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 0,66 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 17 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri: 

Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL): Şirketimizin 12/10/2020 tarih ve  2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 

80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış 

Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074 ) artırılarak 80.000.000 TL ‘ye 

çıkarılmasına karar verilmiş olup ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.11.2020 

tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır. 
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USDTRY 

Güne 8,4171 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,5687 en düşük 8,4044 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5684 seviyesinde hareket eden kur günü %1,81 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,6200 seviyesinde. 

Destek: 8,4600 - 8,3500 

Direnç: 8,6200 - 8,6800 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 9,9642 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 10,1911 

en düşük 9,9273 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 10,1845 seviyesinde hareket eden kur günü %2,21 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 10,2700 seviyesinde. 

Destek: 10,0100 - 9,8400 

Direnç: 10,2700 - 10,3600 

EURUSD 

1,1826 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1891 en düşük 1,1795 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1883 seviyesinde hareket eden parite günü %0,47 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,2000 

XAUUSD 

Güne 1.949 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.960 en düşük 1.936 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.949 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,46 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.967 seviyesinde. 

Destek: 1.942 – 1.927 

Direnç: 1.967 – 1.976 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 40,66 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 40,82 en 

düşük 39,58 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,10 seviyesinde hareket eden emtia günü %-2,03 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor.            
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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. 
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