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InvestAZ Yatırım:  

Rezerv Cumartesi Açıklanıyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü revize edilmiş enerji kaynağı rezervini açıklayacağını duyurdu. 
Pozitif haber akışında ardı ardına yaşanan gelişmelerle piyasalar ralliye kaldığı yerden devam ediyor. 
Türkiye Varlık Fonu genel müdürünün geçen hafta sinyalini verdiği enerji kaynakları keşfinde müjdeyi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün verdi. Son gelişmeler dahilinde toplam enerji kaynaklarının miktarı 
Cumartesi günü açıklanacak. Açıklama pyasalarda risk iştahını devam ettirirken enerji hisselerinde büyük 
hareketlilik görüldü. Büyüyen cari açığı ile enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan Türkiye ekonomisi için 
keşfedilen yeni rezervler, döviz kurlarındaki yukarı hareketin de önüne geçmesi bakımından önemli. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul seansı yoğun alıcılı kapatmaya hazırlanıyor. BİST100 endeksi %1,11 yükselerek 

1.188 puan civarında seyrediyor, BİST30 ise %1,05 artışla 1.311 seviyesinde. BİST Elektrik Endeksi 

(XELKT) %4,95 yükselerek borsalardan ayrışmasıyla, dikkatleri üzerine çekti. Döviz kurları, TL 

karşısında sabahki değerlerinden düşüş gösterdi. Piyasalarda Dolar kuru 7,91, Euro kuru ise 9,31 

seviyesinde seyrediyor. Brent petrol %1,41 artış kaydederek, varil başına 43,02 Dolar civarından 

işlem görüyor. 

 Bakan Albayrak: G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, pandemi 

sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak, G-20 zirvesi hakkında “Küresel ekonomik toparlanma için mutabık 

kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk.” açıklamasını yaptı. 

 Bakan Varank: “Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesi'ni kuruyoruz. Yani 

sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından 

sahipleniliyor.” açıklamasında bulundu. 

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan 

işgalinden kurtardığını açıkladı. 

 TCMB 2020-10-15 vadeli GLP repo kotasyonu açtı, Kotasyon repo imkanı ile piyasa 8 milyar 885 

milyon TL fonlandı. 

 ABD'de Eylül'de üretici fiyatları aylık %0,4 (beklenti %0,2) olarak açıklandı. 
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BİST 100 

Güne 1.177 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.188 en düşük 1.173 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.187 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 1,04 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 27,0 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri: 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI): Şirketimiz; Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, 

antiviral ve antibakteriyel özelliğe sahip kumaşlardan üretilen maskelerin satışına başlamıştır.  

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO): Şirket'imiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin QNB 

Finansbank’ta bulunan KGF teminatı kapsamında kullanmış olduğumuz 01987-KX-000000000004 

referanslı, 18.03.2022 vadeli, 1.370.004 USD ana para bakiyeli kredisinin erken kapatılmasına karar verilmiş 

olup, 14.10.2020 (bugün) tarihi itibariyle kapatılmıştır. 

 

USDTRY 

Güne  seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9591 en düşük 7,9010 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 7,9135 seviyesinde hareket eden kur günü %0,07 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. 

Kurun ilk desteği 7,8900 seviyesinde. 

Destek: 7,8900 – 7,8700 

Direnç: 7,9500 – 7,9800 

EURTRY 

Güne  seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3429 en düşük 9,2816 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 9,3111 seviyesinde hareket eden kur günü %0,06 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun 

ilk direnci 9,3400 seviyesinde. 

Destek: 9,2800 – 9,2500 

Direnç: 9,3400 – 9,3700 

EURUSD 

 1,1746 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1770 en düşük 1,1720 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1762 seviyesinde hareket eden parite günü %0,14 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 

Direnç: 1,1800 

XAUUSD 
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Güne  seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.913 en düşük 1.882 seviyelerini gördü. 

Şu saatlerde  seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,13 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın 

için ilk direnci 1.923 seviyesinde. 

Destek: 1.892 – 1.872 

Direnç: 1.923 – 1.933 

BRENT 

Güne seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,44 en düşük 42,13 seviyelerini gördü. 

Şu saatlerde 43,12 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,58 artışla kapatmaya hazırlanıyor. 
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