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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Hafif Satıcılı 

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da yön terse döndü. 1.150 seviyesini aşağıya kıran BIST100 
endeksinde satıcıların ağır basmasıyla öğle saatlerinde 1.148 seviyesi takip ediliyor. Dünkü yükselişine 
devam eden Dolar/TL’nin 7,93 seviyesini aşarak yeni rekorlar kırması ile tahvil piyasasında yukarı yönlü 
hareketlilik başladı. 10 yıllık tahvil faizleri, enflasyondaki artış beklentilerine paralel %13,70 seviyesine 
geldi. Yabancı DİBS oranının rekor düşük seviyelerde bulunduğu bir dönemde tahvil piyasasındaki satışlar 
tahvil faizleri üzerinde baskı yaratıyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul hafif satıcılı. BİST100 -%0,25 ile 1.149 puana düştü, BİST30 ise %0,34 düşüşle 

piyasalarda 1.277 puandan alım-satım gördü. Dolar kuru gün içinde 7,93’e yükselirken, Euro 9,33’e 

gelerek sabahki değerlerine göre artış gösterdi. 

 Merkez Bankası'nın 5 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 35,75 milyar TL teklif geldi. 

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 5 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 

milyar TL fonladı. İhalede en düşük basit faiz %13,05, ortalama %13,15 ve en yüksek faiz ise %13,25 

seviyesinde gerçekleşti. 

 KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı. 

 TAV'ın işlettiği havalimanlarında yolcu sayısı Eylül'de %61 azaldı. TAV Havalimanları tarafından yurt 

içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı Eylül ayında %61 düşüş göstererek 3 

milyon 903 bin 558 oldu. 
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BİST 100  

Endeks güne 1,157 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1,145 seviyesini gören BİST 100 

endeksinin şu saatlerde 1,147 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,9320 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,8828 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9421 ve en düşük 7,8628 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9600 seviyesinde. 

Destek: 7,8800 – 7,8300 

Direnç: 7,9600 – 7,9900 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3431 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 9,2764 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,3543 ve en düşük 9,2582 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,3800 seviyesinde. 

Destek: 9,2800 – 9,2200 

Direnç: 9,3800 – 9,4100 

EURUSD 

Güne 1,1763 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1767 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1782 ve en düşük 1,1756 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 

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

Destek: 1,1800  

Direnç: 1,1800 

ALTIN 

Ons altın Güne 1.887 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.895 en düşük 1.883 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.893 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.897 

seviyelerinde. 

Destek: 1.886 – 1.879 

Direnç: 1.897 – 1.902 

BRENT 

Güne 42,17 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,75 en düşük 41,86 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,72 seviyesinde hareket eden emtiada % 1,74 artışla gözleniyor.  
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