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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Karar Aşamasında 

Kritik kararın önceki gününe sert yükselişle başlayan piyasalar için karar anı yaklaşıyor. Açılışta 10 puan 
yukarıdan işlem görmeye başlayan BIST100 endeksi kapanışa gidilirken getirilerinin bir kısmını geri verdi. 
TCMB’den faiz artışı yönünde bir karar beklenen toplantı öncesi yatırım ortamında, yılın son 2 ayındaki 
gidişatı belirlemesi açısından yarınki karar borsalarda yön belirleyecek yegane karar olacak. Amerika 
borsaları mali yardım paketi beklentisiyle artış gösterdi, Avrupa hisse senedi piyasalarında ise Brexit ve 
Lagarde’ın bugünkü konuşmasında bilahare üzerinde durduğu yaklaşmakta olan 2. Dalganın ekonomiye 
olumsuz etkilerindeki belirginleşme ile düşüş yaşandı. Türkiye piyasaları yarınki faiz kararı beklentisiyle 
düşüşüne devam eden Avrupa borsalarından pozitif ayrışmış oldu. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul günü alışla kapatmaya hazırlanıyor. BİST100 %0,29 yükselişle 1.214 seviyesinde, 

BİST30 ise seansı %0,34 artışla 1.347 puandan kapatmaya hazırlanıyor. Piyasalarda Dolar kuru 7,82, 

Euro ise 9,29 seviyesinden alım-satım gördü. Ons Altın’ın %1,25 artışla 1.930 seviyesine yükselmesi 

dikkat çekti. 

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “2020 bütçe açığı 239 milyar TL ile hedefin 100 milyar TL 

üzerinde gerçekleşecek. 2021'de herhangi bir vergi oran veya miktar artışı öngörülmüyor. 2020 

bütçe açığı 239 milyar TL ile hedefin 100 milyar TL üzerinde gerçekleşecek.” Açıklamasında 

bulundu. 

 Merkez Bankası, 2020-10-22 vadeli glp repo kotasyonu açtı. TCMB kotasyon repo imkanı ile 

piyasayı 9 milyar 485 milyonTL fonladı. 

 Merkez Bankası'nın yarın için açıkladığı geçici rezerv 108.086,7 milyon TL ekside olarak açıklandı. 

 WTI Petrol: ham petrol stokları net değişim -1,002 milyon varil (beklenti -1,2 milyon varil) olarak 

açıklandı. 

 Beyaz Saray Personel Şefi (Genel Sekreter) Mark Meadows, koronavirüs yardım paketi üzerindeki 

müzakerelerin yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. “Trump yönetimi ile Demokratlar COVId-19 

yardım tasarısı üzerinde 48 saat içinde anlaşmaya varabilirler.” diye açıklamada bulundu. 
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BİST 100 

Güne 1.221 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.223 en düşük 1.209 

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

Günü %0,21 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 18,9 milyar TL 

seviyesinde. 

 

USDTRY 

Güne 7,8642 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8826 en düşük 7,8171 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8335 seviyesinde hareket eden kur günü %0,41 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,8100 seviyesinde. 

Destek: 7,8100 – 7,7800 

Direnç: 7,8700 – 7,9100 

EURTRY 

Güne 9,3000 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3393 en düşük 9,2744 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3038 seviyesinde hareket eden kur günü %0,04 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,3400 seviyesinde. 

Destek: 9,2700 – 9,2400 

Direnç: 9,3400 – 9,3700 

EURUSD 

1,1823 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1876 en düşük 1,1822 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1874 seviyesinde hareket eden parite günü %0,43 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 

Direnç: 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.906 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.928 en düşük 1.906 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde  seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,15 artışla kapatmaya hazırlanıyor. 

Ons Altın için ilk direnci 1.936 seviyesinde. 

Destek: 1.913 – 1.898 

Direnç: 1.936 – 1.943 

BRENT 

Güne 42,80 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,03 en düşük 42,31 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 42,58 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,34 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.  
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