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InvestAZ Yatırım:  

 

 

 

                                                     Trump, Seçimleri Mahkemeye Taşıyor 

Seçimleri Joe Biden, önde götürürken Trump’ın ekibi açıklanan bazı seçim sonuçlarını mahkemeye 
taşımaya hazırlanıyor. Pensilvanya ve Georgia eyaletlerinde Biden’ın farkı kapatmasıyla ABD seçimlerinde 
gerginlik tırmandı. Piyasalar bugün ayrıca ABD’den gelecek Tarımdışı İstihdam (NFP) verisine odaklanacak, 
Türkiye saatiyle 16.30’da açıklanacak olan veri EUR/USD paritesinde volatilite yaratabilir. Halihazırda seçim 
gerilimiyle yükselen paritede önümüzdeki günlerde de hareketlilik bekleniyor. Borsa İstanbul ise yurtdışı 
borsa endekslerine paralel olarak alıcılı bir seyirdeydi. Haftanın son gününe gelinirken, BİST’in haftayı alışla 
kapatması bekleniyor. Brent petrolde ise oynaklık devam ediyor, varil fiyatı 40 $’ın altına gelerek, 39,95 $ 
seviyesinde. 

Satır Başları: 

 Borsalarda haftanın son gününe girmeye hazırlanıyor BİST100 Perşembe seansını %1,06 

yükselişle 1.180 seviyesinden kapatırken, BİST30 %0,72 ile 1.290 puan civarındaydı. Sabah 

saatlerinde döviz kurları yatay hareket gösterdi. Dolar 8,43, Euro 9,97 seviyesinden işlem görüyor. 

 Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki savaşa rağmen Güney Gaz Koridoru'na doğal gaz sağlama 

planlarını ilerletecek. 

 Vergi borçları düzenlemesiyle ilgili torba kanunda yapılandırmanın kapsamı genişletildi. Torba 

Kanun'un 4. maddesinde yapılan değişiklikle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, tarımsal amaçlı 

kooperatiflere veya bu  kooperatiflerin ortaklarının ve orman köylülerinin 31 Ağustos 2020  

tarihinden önce kullandırılan ve ödenemeyen kredileri yeniden  yapılandırılacak. 

 G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları 13 Kasım'da bir araya gelecekler. Japonya 

Maliye Bakanı Taro Aso, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının gelişmekte olan 

ülkelere, yoksul ülkelere sağlanacak borç rahatlatması konusunu tartışacaklarını duyurdu. 

 Fed Başkanı Jerome Powell ve BoE Başkanı Andrew Bailey, Avrupa Merkez Bankası'nın 11-12 

Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Merkez Bankacılık 2020 forumunda konuşacaklar. 

 ABD’de bugün piyasalar seçimlerden gelecek haberlere ve (tsi) ile 16.30’da açıklanacak Tarımdışı 

İstihdam verisine odaklanacak. 

 

BİST 100 

Güne 1.173 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.185 en düşük 1.166 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.180 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 1,06 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 24 milyar TL 

seviyesinde. 
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Şirket Haberleri: 

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Tİcaret A.Ş. (ACSEL): 2019 yılı içerisinde mevcut üretim 

tesislerimizde yapılan iyileştirme, ilave ve ek yatırımlar ile yıllık 8.400 tondan yıllık yaklaşık 12.000 tona 

yükseltilen yıllık üretim kapasitesi, 2020 yılı içerisinde yapılan yeni yatırımlar ile birlikte yaklaşık 13.500 

tona çıkarılmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 8,4171 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,4293 en düşük 8,4044 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,4211 seviyesinde hareket eden kur günü %0,06 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,4300 seviyesinde. 

Destek: 8,4100 - 8,3900 

Direnç: 8,4300 - 8,4400 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 9,9642 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,9862 

en düşük 9,9273 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,9528 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,12 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,9200 seviyesinde. 

Destek: 9,9200 - 9,900 

Direnç: 9,9800 - 10,0100 

EURUSD 

1,1826 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1847 en düşük 1,1795 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1818 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,08 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1800 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.949 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.952 en düşük 1.936 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.938 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-0,56 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.932 seviyesinde. 

Destek: 1.932 – 1.926 

Direnç: 1.948 – 1.958 

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

düşük 39,77 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 39,78 seviyesinde hareket eden emtia günü %-2,81 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor.            
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