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InvestAZ Yatırım:  

Borsalar Haftayı Güçlü Kapatıyor 

Yurt içi hisse piyasalarında haftanın kapanışına gidilirken yükselişler sürüyor. Güne yükselişle başlayan 
Borsa İstanbul haftanın kapanışında güçlü bir görünüm segiledi. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıklayacağı revize enerji rezervleri miktarı, önümüzdeki haftanın açılışı için gösterge olacak. Haftanın son 
işlem gününde kapanışa doğru BIST100 endeksi 1.190 seviyesinin üzerinde bulunurken Dolar/TL’de 7,90’a 
kadar geri çekilmeler takip ediliyor Kurumlar vergisinde 5 puana kadar indirim yetkisinin 
Cumhurbaşkanı’na verilmesi TBMM’de görüşülüyor. Haberin etkileri borsalara pozitif yansıdı. Haftasonu 
açıklanacak olan rezerv miktarına bağlı olarak Türk Lirası açık pozisyonların haftasonuna girilmeden 
miktarlarının düşürülmesi, Dolar’ı aşağıya çeken gelişmelerden bir diğeri olabilir. Off-shore piyasalarda 
TL’yi açığa satan aktörlerin haftasonu riskini almak istememesine bağlı olarak pozisyonlarını kapatmasıyla 
Dolar/TL haftanın büyük çoğunluğunu geçirdiği 7,95 seviyesinden geri dönmüş durumda. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul günü alışla kapatıyor. BİST100 %0,98 artışla 1.193 seviyesinden haftanın son 

gününde seansı alıcılı kapatıyor. BİST30 ise 1.315 puana yükselerek %1,20 pozitif. BİST30’un günlük 

fiyat hareketinin BİST100’den yüksek olması dikkat çekti. Dolar kuru hafta sonuna düşüşle 7,90, 

Euro ise 9,27 seviyesinden girmeye hazırlanıyor. 

 Bakan Albayrak: “Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın 

korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. Bacasız sanayimiz 

turizm sektörünün yanındayız.” Açıklamasında bulundu. 

 Yeni Teşvik Paketi TBMM'de. Kurumlar vergisini 5 puan indirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na 

verilecek. HAZİRAN 2021'E KADAR VERGİ İNCELEMESİ OLMAKSIZIN VARLIK BARIŞI GETİRİLİYOR  

 Merkez Bankası, 2020-10-19 vadeli glp repo kotasyonu açtı. TCMB kotasyon repo imkanı ile 

piyasayı 9 milyar 415 milyon TL fonladı. 

 TCMB: Konut fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %2,1, yıllık %26,2 artış gösterdi. 
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BİST 100 

Güne 1.185 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.193 en düşük 1.183 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.193 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %1,07 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 15,8 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri: 

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM): Şirketimizin 16.10.2020 tarih ve 385 sayılı Yönetim Kurulu 

Toplantısında; Şirketimizin büyüme stratejisi doğrultusunda faaliyet alanımızı genişletmek ve ürün 

portföyümüzü büyütmek amacıyla son yıllarda hızlı büyümesiyle dikkat çeken kişisel bakım ve kozmetik 

sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve üretim için gerekli fizibilite ve proje çalışmalarına 

başlanmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

USDTRY 

Güne 7,9347 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9577 en düşük 7,9127 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9340 seviyesinde hareket eden kur günü %0.02 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9600 seviyesinde. 

Destek: 7,9100 – 7,8900 

Direnç: 7,9600 – 7,9800 

EURTRY 

Güne 9,2989 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3412 en düşük 9,2709 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3041 seviyesinde hareket eden kur günü %0,09 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,3400 seviyesinde. 

Destek: 9,2700 – 9,2400 

Direnç: 9,3400 – 9,3800 

EURUSD 

1,1707 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1746 en düşük 1,1694 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1726 seviyesinde hareket eden parite günü %0,16 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1700 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 

Direnç: 1,1700 – 1,1800 

XAUUSD 
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Güne 1.908 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.914 en düşük 1.903 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.906 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-0,14 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.901 seviyesinde. 

Destek: 1.901 – 1.896 

Direnç: 1.912 – 1.919 

BRENT 

Güne 43,11 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,22 en düşük 42,27 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 42,61 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,27 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. 
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