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InvestAZ Yatırım:  

Borsa İstanbul Tekrar Yeşil 

Güne düşüşle başlayan BIST100 endeksi gün içerisindeki kayıplarını alarak artıya geçti. Tekrar 1.153 
seviyesinin üzerine çıkan endekste yatay bir seyir izleniyor. Güne yukarı yönlü başlayan Dolar/TL rekor 
seviyesi olan 7,85 sınırına yakın seviyelerden fiyatlanıyor. Dün TCMB’nin açıkladığı reel efektif döviz kuruna 
göre Türk Lirası, 1994 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan an itibarıyla 
Kuveyt emiri ile görüşmesini gerçekleştiriyor. Diğer tarafta Putin ise Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile 
Karabağ meselesini görüşüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsa güne satışla başladı. Bist100 %0,05 ile 1.153 seviyesinde yatay seyrederken, Bist30 %0,31 

düşüşle 1286 puandan piyasalarda işlem gördü. Bist Elektrik Endeksi’nin (XELKT), %2,91 artışla 

borsalardan ayrıştığı görüldü. Dolar kuru 7,83, Euro 9,21 seviyesine yükseldi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir 

es-Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin 

ele alınması ve bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. 

 Bakan Selçuk: Covid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlarımız hastaneye gitmelerine gerek 

kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak. 

 TÜİK: Eylül'de aylık en yüksek reel getiri Amerikan Doları'nda oldu. Yıllık değerlendirmede en 

yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. 

 Merkez Bankası Repo ihalesinde toplam teklif 23 milyar 450 milyon TL, kabul edilen toplam tutar 

5 milyar TL, basit faiz %12,91, ortalama bileşik faiz %13,71 olarak açıklandı. 

 Kuveyt Emiri, Şeyh Meshal El-Ahmed El-Cabir El-Sabah'ın veliaht prens olmasını onayladı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.150 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.157 seviyesini gören BİST 100 

endeksinin şu saatlerde 1.157 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

Şirket Haberleri: 

Doğuş Holding A.Ş. (DGHOL): %100 iştirakimiz olan Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi 

unvanlı şirketin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşme ile ilgili 

hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca 

şirketimize devri işlemi 2 Ekim 2020 itibariyle tescil edilmiş bulunmaktadır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8331 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,7979 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,8697 ve en düşük 7,7815 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,8700 seviyesinde. 

Destek: 7,7900 – 7,7400 

Direnç: 7,8700 – 7,9200 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,2118 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 9,1529 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,2529 ve en düşük 9,1278 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,2700 seviyesinde. 

Destek: 9,1400 – 9,0700 

Direnç: 9,2700 – 9,3200 

EURUSD 

Güne 1,1733 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1757 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1768 ve en düşük 1,1725 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1700  

Direnç: 1,1800 

ALTIN 

Ons altın Güne 1.877 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.898 en düşük 1.873 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.890 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.901 

seviyelerinde. 
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Destek: 1.876 – 1.862 

Direnç: 1.901 – 1.912 

BRENT 

Güne 41,91 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,43 en düşük 41,68 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,09 seviyesinde hareket eden emtiada % -1,31 azalış gözleniyor.  
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