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Haftanın Açılışı Güçlü Oldu
PPK haftasının ilk işlem gününde piyasalarda coşku vardı. Geçtiğimiz haftanın yükselişine devam eden
borsalarda kritik eşikler hızlı geçildi. BIST100 endeksi 1.207’ye kadar yükselirken Dolar/TL’de 7.90’ın
altından işlem görmeye devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı öncesi BIST100 ve
BIST30 endeksleri, bankalar endeksinin liderliğinde sert yükseldi. XBANK’daki yükseliş seans kapanışına
doğru girilirken %4,5 değer kazanmış durumda.
Yurt dışında Pelosi’nin son günü Salı olarak verdiği mali teşvik paketi görüşmelerinde anlaşmanın yakın
olduğu beklentisi var. Temsilciler meclisi başkanı Pelosi, Salı gününe kadar anlaşma sağlanamazsa seçime
kadar paketin çıkmasının olanaksız olduğunu söyledikten sonra bugün Türkiye saati ile 17:00’da hazine
bakanı Mnuchin ile görüşmeye başladı. Amerikan borsalarında paket beklentisi ile devam eden yükseliş,
yine paket ile ilgili gelişmelere odaklanmış durumda.
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Borsa İstanbul haftaya sert alıcılı başladı. BİST100 %1,27 sert yükselişle 1.207 puan seviyesine
yükseldi, BİST30 ise %1,35 artışla 1.333 seviyesindeydi. Piyasalar Perşembe günü açıklanacak PPK
faiz kararlarına odaklandığı için Bankalar Endeksi (XBANK)’ın %4,54 artışı dikkat çekti. An itibariyle
piyasalarda Dolar kuru 7,89, Euro 9,31 seviyesinden işlem görüyor.
TBMM'nin 2021 yılı bütçesine ilişkin plan ve bütçe komisyonu görüşme programı belli oldu. 2021
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi
ile 2019 yılı Sayıştay raporlarının komisyondaki görüşmeleri 21 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da
başlayacak.
JP Morgan, TCMB'nin 200 baz puan faiz artırmasını bekliyor. JP Morgan, TCMB Para Politikası
Kurulu'nun Perşembe günü yapacağı toplantıda politika faizini 200 baz puan artırması ve ihtiyatlı
dilini devam ettirmesini beklediğini bildirdi.
Merkez Bankası, 2020-10-20 vadeli glp repo kotasyonu açtı. Kotasyon repo imkanı ile piyasa 8
milyar 545 milyon TL fonlandı.
Hazine, yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek. İki ihale için de valör 21 Ekim 2020 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının ay sonuna kadar 15 milyar 85 milyon TL piyasaya, 1 milyar 758
milyon TL kamuya olmak üzere toplam 16 milyar 843 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.
Pelosi Ve Mnuchin bugün ABD Doğu saatiyle 15.00'te görüşecek.
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BİST 100
Güne 1.195 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.209 en düşük 1.195
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1,206 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % 1,1 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 19 milyar TL
seviyesinde.
USDTRY
Güne 7,9348 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9379 en düşük 7,8706
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8920 seviyesinde hareket eden kur günü %0,52 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,8600 seviyesinde.
Destek: 7,8600 – 7,8300
Direnç: 7,9300 – 7,9700
EURTRY
Güne 9,2905 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3237 en düşük 9,2236
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,2955 seviyesinde hareket eden kur günü %0,01 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,2400 seviyesinde.
Destek: 9,2400 – 9,1800
Direnç: 9,3400 – 9,3800
EURUSD
1,1720 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1789 en düşük 1,1703
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1775 seviyesinde hareket eden parite günü %0,48 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1700
Direnç: 1,1800
XAUUSD
Güne 1.899 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.919 en düşük 1.897 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.906 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,33 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.917 seviyesinde.
Destek: 1.896 – 1.886
Direnç: 1.917 – 1.929
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.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

BRENT
Güne 42,98 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,22 en düşük 42,60 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 42,87 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,14 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.
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