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InvestAZ Yatırım:  

Borsanın Kapanış Öncesi Hareketi 

Borsa İstanbul seans kapanışına yaklaşıldıkça yükselişine devam etti. Güne pozitif açılış yapan, gün 
içerisinde eksiye dönen endeksler kapanışa doğru yükseldi. Perşembe günü yapılacak olan PPK 
toplantısından faiz artışı beklentileri bugün de devam etti. Endekslerde menkul kıymet yatırım ortaklıkları, 
aracı kurumlar ve turizm endekslerinde bugün güçlü yükseliş kaydedildi. Amerika’da mali yardım paketi 
müzakereleri devam ederken Başkan Trump, $1,6 trilyon olarak konuşulan miktarda $2,2 trilyona kadar 
çıkmakta istekli olduğunu belirtti. Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi haftasonu verdiği demeçte 
pazarlıkların Salı günü sonuna kadar yapılmasını beklediğini, aksi taktirde 3 Kasım’da yapılacak olan 
seçimlere kadar paketin meclisten geçmeyeceğini söylemişti. Amerika’da gün sonuna kadar uzlaşma 
konusundaki değişiklikler takip ediliyor olacak. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul Salı seansını alıcılı olarak kapatmaya hazırlanıyor. BİST100 %0,55 yükselerek, 

piyasalarda 1.212 puanda seyrederken, BİST30 ise %0,48 artışla 1.336 seviyesinden işlem 

gösteriyor. Dolar kuru akşam saatlerinde düşüş göstererek, 9,87 seviyesine geriledi, Euro ise 9,32 

puandan piyasalarda alıcı buldu. EUR/USD kurunda hareketlilik gözlemlendi, paritede 1,1840 

seviyesine kadar artış kaydedildi. 

 Türkiye Varlık Fonu (TVF), eurobond ihracını erteledi. Türkiye Varlık Fonu (TVF), yatırımcı 

görüşmelerinin ardından planladığı ilk eurobond ihracını erteledi. 

 Yunanistan S-300’ü testine hazırlanıyor. Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini test 

etmeye hazırlanıyor. Girit’te NATO atış alanında yapılması planlanan test atışına yönelik NATO 

üyesi ülkelerin sessiz kalması ise dikkat çekiyor. 

 Hazine Alacak Stoku, Eylül sonu itibarıyla 18,9 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 

yapılan açıklamada şöyle denildi: "Alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11,1 milyar TL ile Mahalli  

İdareler’e aittir. 2020 Eylül ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 2,0 milyar TL tahsilat 

gerçekleştirilmiştir." 

 Bankaların glp'den % 13,25 faizle kullandığı miktar 8 milyar TL. 

 Merkez Bankası, 2020-10-21 vadeli glp repo kotasyonu açtı. TCMB, kotasyon repo imkanı ile 

piyasayı 9 milyar 795 milyon TL fonladı. 

 Abd/Trump: “Covıd-19 yardım tasarısı üzerinde anlaşma istiyoruz. Ben yeni koronavirüs yardım 

paketinde 2,2 trilyon doların üzerine çıkmaya istekliyim.” açıklamasında bulundu. 
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BİST 100 

Güne 1.208 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.214 en düşük 1.202 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.213 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 0,62 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 19,6 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri 

Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. (ZOREN): 06.08.2019 ve 08.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza 

istinaden, Zorlu Enerji'nin %99,7 oranında hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan Limited'teki ("Zorlu Solar 

Pakistan") 9.970 PKR (Pakistan Rupisi) nominal değerli paylarının tamamının Şirketin %100 bağlı ortaklığı 

olan Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketine nominal değer üzerinden devir işlemi tamamlanmıştır. 

Net Holding A.Ş. (NTHOL): Türkiye'den gelecek misafirlerimiz negatif PCR sonuçlarını aldıktan sonra 

K.K.T.C'ye giriş yapabilirler. Misafirlerimize, K.K.T.C'de yapılacak olan ikinci PCR testi sonrası 3(üç) gün 

içerisinde K.K.T.C'den ayrılmak koşuluyla karantina uygulanmayacaktır. Alınan bu kararlar doğrultusunda 

Kıbrıs'taki Otellerimiz açılmış olup rezervasyon ve misafir kabulüne başlamıştır. 

 

USDTRY 

Güne 7,8794 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9086 en düşük 7,8699 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8766 seviyesinde hareket eden kur günü %0,03 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,8600 seviyesinde. 

Destek: 7,8600 – 7,8500 

Direnç: 7,9000 – 7,9200 

EURTRY 

Güne 9,2789 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3428 en düşük 9,2625 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3199 seviyesinde hareket eden kur günü %0,48 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,3500 seviyesinde. 

Destek: 9,2700 – 9,2300 

Direnç: 9,3500 – 9,3900 

EURUSD 

1,1770 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1830 en düşük 1,1760 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1829 seviyesinde hareket eden parite günü %0,5 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 – 1,1700 

Direnç: 1,1900 – 1,1900 
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XAUUSD 

Güne 1.903 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.908 en düşük 1.895 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.902 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,09 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.895 seviyesinde. 

Destek: 1.895 – 1.888 

Direnç: 1.909 – 1.915 

BRENT 

Güne 42,48 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,81 en düşük 42,19 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 42,46 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,38 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.  
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