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InvestAZ Yatırım:  

Borsada Alımlar Artıyor 

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da alıcılar ağır basıyor. BIST100 endeksi 
dün 1.150 puanın altına inmesinin ardından bugün tekrar 1.160 direncine yaklaşmış durumda. Sabah 
saatlerinde TCMB, haftalık döviz karşılığı TL Swap işlemleri için %10,25 olarak uygulanan faiz oranını 
%11,75’e yükseltti. Dolar kurunun düzenlemeye etkisi hızlı oldu ve kur 7,90 seviyesinin altını test etti ancak 
bu seviyeyi kıramadı. Döviz kurlarında devam eden yukarı yönlü baskı, Merkez Bankası’nın elindeki farklı 
araçları kullanmaya başlamasında etkili oldu. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul haftanın son gününde alıcılı BİST100 %0,60 artışla 1.157 seviyesine yükseldi, 

BİST30 endeksi de BİST100’e paralel olarak %0,60 yükseldi, şu an 1.289 puandan işlem görüyor. 

Dolar ve Euro kuru ise bugün swap kararı sonrası dalgalıydı. Piyasalarda Dolar 7,92 seviyesinden, 

Euro ise 9,35’ten işlem görüyor. 

 TCMB Merkez Bankası, haftalık döviz karşılığı swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz 

puan artırdı. Merkez Bankası daha önce % 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını % 11,75'e çıkardı. 

Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi % 9,25'ten % 10,25'e yükseltmişti. 

 TÜİK: İhracat birim değer endeksi %0,9 arttı. İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre %0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,6 

ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,2 

ve yakıtlarda %29,8 azaldı. İhracat miktar endeksi %6,8 azaldı. 

 Rusya Devlet Başkanı Putin davet etti, Azerbaycan ve Ermenistan kabul etti. Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nı Moskova’da toplantıya 

çağırmasına 2 ülkeden de olumlu yanıt geldi. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.153 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.159 seviyesini gören BİST 100 

endeksinin şu saatlerde 1.157 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

Şirket Haberleri: 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Ş. (RTALB): RTA Laboratuvarları olarak 

Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) 

hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus Markalı testimizin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti 

Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekleştirilmiştir. 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova 

İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 

6.500 m2'lik depolama alanı "Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. 

Kiraya verilen depodan 5 senede 13.500.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,9308 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,9437 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9571 ve en düşük 7,9037 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,9000 seviyesinde. 

Destek: 7,9000 – 7,8800 

Direnç: 7,9600 – 7,9800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3560 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 9,3535 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,3695 ve en düşük 9,3073 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,3800 seviyesinde. 

Destek: 9,3200 – 9,2800 

Direnç: 9,3800 – 9,4100 

EURUSD 

Güne 1,1760 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1797 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1804 ve en düşük 1,1754 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 

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

Destek: 1,1700 

Direnç 1,1800 
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ALTIN 

Ons altın Güne 1.894 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.917 en düşük 1.893 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.914 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.923 

seviyelerinde. 

Destek: 1.899 – 1.885 

Direnç: 1.923 – 1.931 

BRENT 

Güne 43,45 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 43,52 en düşük 42,92 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,98 seviyesinde hareket eden emtiada %0,83 azalış gözleniyor. 
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