InvestAZ Yatırım:

Toplantı Günü
Avrupa Merkez Bankası ve AB liderler zirvesi bugün toplanıyor. AMB başkanı Lagarde toplantı sonrası
basın açıklaması yapacak, AB liderler zirvesi ise bugün başlayıp yarına kadar devam edecek. Dün toplantı
metni basına sızmıştı ve taslakta Türkiye’ye yaptırım gelmeyeceği ve uyarı ile yetinileceği öğrenilmişti. Kritik
iki toplantı öncesi Euro/Dolar paritesi 1.21 seviyesinin hemen altındayken Euro ve Dolar kurlarının
değerleri TL karşısında bir süredir yatay bir seyir izliyor. Güne başlarken Dolar 7,83 Euro ise 9,48 TL’ndan
işlem görüyor. Ana hedefi olan 1.350’yi dün aşarak 1.360’a kadar yükselen BIST100 endeksinin güne yatay
bir seyirde başlaması öngörülüyor. Gün içerisinde Türkiye’nin eylül ayına ilişkin işsizlik verileri takip
edilecek.

Satır Başları:








Borsalar Çarşamba Seansını Alışla Kapatmıştı Çarşamba seansının kapanışında BIST100 %0,76
artışla 1.350, BIST30 ise 1.495 seviyesindeydi. Döviz kurları güne hafif alımla başladı. Dolar 7,83,
Euro 9,48 olarak alış gördü. Ons Altın ise 1.839 $ seviyesine geriledi.
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin şahsen katılacakları zirve toplantısı, bugün öğleden sonra
başlayacak ve Cuma günü de sona erecek. Zirvenin ilk günkü programında yer alan dış ilişkiler
başlığının en önemli gündem maddesini ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilişkiler
oluşturuyor.
Türkiye Eylül Ayı İşsizlik Verileri saat 10.00’da açıklanacak.
Avrupa Merkez Bankası, tsi 15.45’te ECB Mevduat Faiz Oranlarını açıklayacak.
Avrupa'nın ilaç otoritesi EMA, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısını incelerken Britanya
ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerin verilerini de kullanacağını duyurdu. Ancak EMA, aşı için onay
verip vermeyeceği konusunda bilgi vermedi.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BİST 100
Dün endeksin 1.350 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.361 ve en düşük
1.342 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,78 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 37,06 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.353
Direnç: 1.360

Şirket Haberleri:
Verusa Holding A.Ş. (VERUS): Şirketimizin %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (Aldem Çelik) Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 (bugün) tarihli toplantısında; Aldem Çelik'in
halka açılmasına, bu kapsamda gerekli çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir.

USDTRY
Güne 7,8235 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8281 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,8300 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,8200 - 7,8100
Direnç: 7,8300 - 7,8400
EURTRY
Güne 9,4522 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4757 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,4900 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,4500 - 9,4300
Direnç: 9,4900 - 9,5100
EURUSD
Güne 1,2080 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2092 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2100
XAUUSD
Güne 1.838 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne
alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.843 seviyesi olarak takip edilebilir.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Destek: 1.834 – 1.829
Direnç: 1.843 – 1.847
BRENT
Güne 49,09 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 48,94 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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