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InvestAZ Yatırım:  

Ralli Haftasında 2. Gün 

Haftaya hızlı yükselişle başlayan borsalarda rallinin devamı için bekleniyor. Amerika’da Pelosi ve 
Mnuchin arasında müzakereleri süren mali teşvik paketindeki gecikmeye paralel borsalar dün düşüş 
kaydetti. Anlaşmaya varılması adına bugünün sonuna kadar zaman bulunması, finansal piyasalarda 
beklentinin sürmesi adına önemli. Yurt içinde ise Perşembe günkü faiz kararı ana gündem maddesi. Bugün 
içerisinde Türkiye’den açıklanacak bir veri yok, dolayısıyla gözler gün sonuna doğru Amerika’dan gelecek 
haberlerde olacak. Seansın başlangıcıyla birlikte yön bulmakta kararsız kalabilecek olan yerel borsalarda 
gün içerisindeki hareket momentuma bağlı olarak hız kazanabilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul haftanın ilk günü güçlü alıcılıydı. BİST100 %1,06 artarak 1.205 puana yükseldi, 

BİST30 ise %1,08 yükselerek 1.329 seviyesine tırmandı. Döviz kurları sabah saatlerinde durağandı. 

Piyasalarda Dolar 7,90, Euro 9,30 seviyeleri civarında seyrediyor. TL cinsinden gram Altın ise düşüş 

göstererek 482 Liradan işlem görüyor. 

 Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayında aylık %2,54, yıllık %21,57 arttı. 

 Çin Merkez Bankası gösterge konumundaki temel kredi faiz oranını değiştirmedi. (%3,85). 

 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin sözcüsü, Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Steven 

Mnuchin arasında yapılan telefon görüşmesinde yeni koronavirüs yardım paketi konusundaki 

farlılıkların azaltıldığını bildirdi. 

 İngiltere'de Başbakan Johnson'ın Ofisi, İngiltere ve AB'nin baş müzakerecileri Frost ile Barnier'in 

telefon görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamada, AB ile bir ticaret anlaşması için görüşmelerin 

yeniden başlaması konusunda hala bir temel bulunmadığını duyurdu. 

 ABD'de S&P 500 endeksi 56,89 puan geriledi (1,63%), Nasdaq bileşik endeksi 192,67 puan geriledi 

(1,65%). 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.205 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.209 ve en düşük 

1.195 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,06 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 22,2 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri 

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT): 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde 

bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu 

ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 175.000 TL değerle Esra Küçükhan'a satılmıştır. Oluşan 

105.000 TL (Vergi Usul Kanununa göre) – 25.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl 

değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar 

devam etmektedir. 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM): Fitch Ratings Limited ("Fitch") Şirketimizin uzun vadeli kredi 

ratingini ‘B', görünümünü durağan olarak teyit etmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,8794 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,8901 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,8800 – 7,8600 

Direnç: 7,9000 – 7,9100 

EURTRY 

Güne 9,2789 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,2948 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,3100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,2700 – 9,2500 

Direnç: 9,3100 – 9,3200 

EURUSD 

Güne 1,1770 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1778 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800 

Direnç: 1,1800 

XAUUSD 

Güne 1.903 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.902 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.896 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 1.896 – 1.890 

Direnç: 1.906 – 1.911 

BRENT 

Güne 42,48 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,48 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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