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InvestAZ Yatırım:  

Heyecanlı Haberler Revize Edilme Yolunda 

Türkiye Varlık Fonu genel müdürü Zafer Sönmez Karadeniz’deki keşifle ilgili sinyal verdi. Heyecan verici 
gelişmelerin yakın olduğunu ifade eden Sönmez, Karadeniz’de keşfedilen enerji kaynağının konsolide 
edilme aşamasında olduğunu belirtti. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve DİBS 
portföyleri artış gösterdi. Uzun bir süredir düşüş eğiliminde olan yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymetleri 
hisse senedi ve DİBS için sırasıyla $131 Milyon ve $479 Milyon artış gösterdi. Dolar ve Euro’da günün 
başında gerçekleşen artışta ise bir gevşeme görülmedi. Döviz sepeti rekor seviyesindeki seyrine devam 
ediyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul hafif satıcılı olarak seansı kapatmaya hazırlanıyor BİST100 -%0,3 azalarak 1.149 

seviyesinde, BİST30 ise -%0,34 düşüşle 1.289 puandan işlem gördü. Dolar kuru 7,93’te Euro 9,33’te 

kalarak gün ortasındaki değerlerinden değişiklik göstermedi. Brent petrol %2,79 artış göstererek 

varil başına 43,19 Dolar civarında piyasalarda seyir halindeydi. 

 TCMB Kotasyon Repo İmkanı İle Piyasayı 8 Milyar 445 Milyon TL Fonladı. Merkez Bankası, 2020-

10-09 Vadeli Glp Repo Kotasyonu Açtı. 

 Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'ı (2021-

2023) onayladı. 

 Yunanistan, Ege Denizinde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Türkiye ve Yunanistan arasında 

NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım 

atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizinde atış eğitimleri için 

NAVTEX ilan etti. 

 ABD Başkanı Trump: Havacılık sektörüne destek ve vatandaşlara yardım çekleri konusunda 

Demokratlar ile görüşüyoruz. Trump, havacılık sektörüne ek yardım sağlanması ve vatandaşlara 

1200 dolar tutarında yardım çeki verilmesi konusunda Demokratlar ile "çok verimli" görüşmeler 

yapmakta olduklarını söyledi. 
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BİST 100 

Güne 1.157 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.159 en düşük 1.145 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1.150 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,18 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 15,7 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri: 

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): Ortaklığımızın Eylül 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki 

gibidir: Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon 

olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Eylül 2020 döneminde %68,9 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan 

Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 134.801 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %11,4'lük azalışla 

119.420 tona düşmüştür. 

Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: Ocak-Eylül 2019 

döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 21,6 milyon olarak 

gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 8,1 puanlık azalma ile %73,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen 

Koltuk Km (AKK), Ocak - Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %59,9 

azalarak 56,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2019 döneminde 1.117.038 

ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,2'lik azalışla 1.070.359 ton olarak gerçekleşmiştir. 2020 Eylül ayı 

sonunda filodaki uçak sayısı 360 olmuştur. 

 

USDTRY 

Güne 7,8828 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9421 en düşük 7,8628 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9267 seviyesinde hareket eden kur günü %0,57 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9600 seviyesinde. 

Destek: 7,8800 – 7,8300 

Direnç: 7,9600 – 7,9900 

EURTRY 

Güne 9,2764 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3543 en düşük 9,2582 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3150 seviyesinde hareket eden kur günü %0.42 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,3600 seviyesinde. 

Destek: 9,2600 – 9,2100 

Direnç: 9,3600 – 9,4100 
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EURUSD 

1,1763 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1782 en düşük 1,1733 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1740 seviyesinde hareket eden parite günü %0,19 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1700 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 

Direnç: 1,1800  

XAUUSD 

Güne 1.887 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.901 en düşük 1883 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.890 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,14 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1.899 seviyesinde. 

Destek: 1.882 – 1.874 

Direnç: 1.899 – 1.909 

BRENT 

Güne 42,17 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,22 en düşük 41,86 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 43,07 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,57 artışla kapatmaya hazırlanıyor.  
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