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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Rekora Yakın 

Amerikan borsası S&P500 rekor tazelemeye doğru ilerliyor. Mali teşvik paketi için tartışmalar sürerken 
S&P500, 3.500 seviyesini geçerek Eylül ayında test ettiği rekor seviye olan 3.580 puana doğru ilerliyor. 
Haftanın başında Asya borsalarından başlayan ralliler Avrupa ve Amerika borsalarında da devam etti. 
Amerika’da risk iştahında artışın devamı, bu hafta küresel hisse piyasalarındaki artışı destekleyen unsur 
olarak öne çıktı. BIST100 endeksi 1.180 seviyesini aşarak son yıllarda defalarca test ettiği 1.200 seviyesine 
tekrar merdiven dayamış durumda. Geçen hafta başlayan ve yabancı alımlarıyla da desteklenen yerel 
borsalardaki artışın bu hızda devam etmesi durumunda hafta içerisinde 1.200 direncinin test edilmesi 
beklenebilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul günü alıcılı kapatıyor BİST100 endeksi %0,98 artışla 1.177 puana yükseldi. BİST30 

ise 1.305 seviyesine gelerek piyasalarda alıcı buldu. Dolar kuru akşama doğru 7,86 seviyesine 

gerilerken, Euro satışlar sonrası 9,30 Liradan işlem gördü.  

 TCMB Kotasyon Repo İmkanı İle Piyasayı 9 Milyar 85 Milyon TL fonladı. 

 Erzurum’da ikinci altın rezervi bulundu. Erzurum’un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez 

mevkisi arasında 150 hektar alanda bir tonda 1,3 gram altın, 7 gram Gümüş rezervi bulundu.  

 Lagarde: ECB, dijital Euro ihracını dikkatle değerlendiriyor, ancak dijital para hiçbir şekilde nakitin 

yerini alamaz. "ECB, dijital euro çıkarmayı çok ciddi şekilde değerlendiriyor" diye konuşan Lagarde, 

"Ancak dijital euro hiçbir şekilde nakit yerini alamaz ve almamalı" ifadelerini kullandı. 

 ABD'de S&P 500 Endeksi 24,33 puan yükseldi (0,70%). Nasdaq Endeksi ise 151,17 Puan Yükseldi 

(1,31%). 
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BİST 100 

Güne 1.169 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.182 en düşük 1.169 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.175 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,79 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 17,9 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri: 

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK): Yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep üzerine, 

Borsada işlem gören Şirket hisselerinin fiyat hareketleri ile 08.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. 

tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaymlanan ve piyasada gerçekleşen işlemlerle ilgili "Yatırım 

Bazında Tedbir Uyguluması" kapsamında aşağıdaki özel durum açıklaması yapılmıştır: 

Şirketimiz faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı gibi kamuya açıklanmamış bir bilgi de 

bulunmamaktadır. 

 

USDTRY 

Güne 7,8570 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9138 en düşük 7,8372 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8769 seviyesinde hareket eden kur günü %0,26 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9100 seviyesinde. 

Destek: 7,8400 – 7,8000 

Direnç: 7,9100 – 7,9500 

EURTRY 

Güne 9,2885 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3482 en düşük 9,2629 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3057 seviyesinde hareket eden kur günü %0,13 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,3500 seviyesinde. 

Destek: 9,2600 – 9,2200 

Direnç: 9,3500 – 9,3900 

EURUSD 

1,1820 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1827 en düşük 1,1787 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1811 seviyesinde hareket eden parite günü %0,15 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 

Direnç: 1,1800 
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XAUUSD 

Güne 1.930 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.933 en düşük 1.918 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.920 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,33 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.917 seviyesinde. 

Destek: 1.917 – 1.910 

Direnç: 1.932 – 1.940 

BRENT 

Güne 42,53 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,62 en düşük 42,04 seviyelerini 
gördü. Şu saatlerde 42,16 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,61 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.  
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