InvestAZ Yatırım:

Borsalar Güne Güçlü Başladı
Herkesin yarınki PPK’na odaklandığı günde yurt içi piyasalar güçlü hareketine devam etti. Gün içerisinde
yurt içinde veri akışı bulunmaması dolayısıyla gözler borsaların açılışındaydı. Açılışta sert yükselen Borsa
İstanbul pozitif seyrini koruyor. Döviz tarafında sabahın erken saatleriyle başlayan gevşeme piyasaları
destekleyen unsurdu. Faiz artışı beklentisine paralel yönünü aşağıya çeviren Dolar ve Euro’da paritenin
yükselişine paralel Dolar’ın TL karşısındaki değer kaybı Euro’dan fazla oldu.

Satır Başları:









Borsa İstanbul gün ortasında alıcılı devam ediyor. Piyasalarda BİST100 %0,72 yükselişle 1.222
puan, BİST30 ise %0,69 artarak 1.344 seviyesi civarında seyrediyor. Döviz kurlarında ise gerileme
yaşandı. Piyasalar yarın açıklanacak PPK Faiz Kararları’nı beklerken, Dolar kuru 7,84, Euro 9,29
seviyesinden işlem görüyor.
TÜİK: Nisan-Haziran döneminde yurt içinde ikamet eden 5 milyon 334 bin kişi seyahate çıktı.
Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %69,1 azalarak 5 milyon 976 bin seyahat olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası repo ihalesinde toplam teklif 38 milyar 520 milyon TL, kabul edilen toplam tutar
10 milyar TL, ortalama basit faiz %13,31, ortalama bileşik %14,16 olarak gerçekleşti.
BKM: Kartlı ödemelerde Eylül'de %25 artış görüldü. Bankalararası Kart Merkezi bu yılın eylül ayı
verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, eylül ayında kartlı ödeme tutarında geçen yılın aynı
dönemine oranla %25 oranında artış görüldü.
ABD’de Senato, cumhuriyetçilerin hazırladığı 500 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi
üzerinde bugün bir oylama yapabilir.

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.
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BİST 100
Endeks güne 1.221 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.223 seviyesini gören BİST100
endeksinin şu saatlerde 1.219 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

USDTRY
Şu saatlerde 7,8392 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8642 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,8826 ve en düşük 7,8171 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,8100 seviyesinde.
Destek: 7,8100 – 7,7800
Direnç: 7,8800 – 7,9100
EURTRY
Şu saatlerde 9,2943 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3000 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,3393 ve en düşük 9,2744 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,2700 seviyesinde.
Destek: 9,2700 – 9,2400
Direnç: 9,3300 – 9,3700
EURUSD
Güne 1,1823 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1854 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1870 ve en düşük 1,1822 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1800
Direnç: 1,1900
ALTIN
Ons altın Güne 1.906 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.923 en düşük 1.906 seviyelerini
gören değerli metal şu saatlerde 1.917 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.924
seviyelerinde.
Destek: 1.908 – 1.898
Direnç: 1.924 – 1.932
BRENT
Güne 42,80 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 43,03 en düşük 42,31
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,41 seviyesinde hareket eden emtiada %1,74 azalış gözleniyor.
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