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InvestAZ Yatırım:  

Borsada Rüzgar Dindi 

BIST100 endeksi güne alıcılı, %0,17’lik artışla başladı. Endeks seans ortasına doğru %0,4 yükselerek 1090 
seviyesi üzerinde kalmayı başardı. Dolar ve Euro hız keserek de olsa yukarı yönlü hareketine bugün de 
devam etti. Dolar 7,64 ve Euro 8,97 seviyelerinin üzerinde seyrediyor.  

Türkiye’de Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi %3,2 artışla 82,0 oldu. Endekste kaydedilen yükseliş, 
sabah seansının başlangıcıyla birlikte tepki alımlarına yardımcı olarak borsayı yukarı taşıdı.  

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan Türkiye bankalarını değerlendirdi. Banka hisselerindeki durumu 
değerlendiren kurum, Türk bankalarının tarihsel ortalamalarına göre ucuz olduğunu belirterek 4 Türk 
bankası için ‘Ağırlığını arttır’ notu düştü. 

 

Satır Başları: 

 Türkiye’de Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi %3,2 artışla 82,0 oldu. Ağustos ayında 79,4 olan 
endeks 2,6 puan artışla 82,0 oldu.  

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlenecek 5 Yıl(1.967 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil 
ihalesinde kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 1 milyar 750,0 milyon TL rekabetçi olmayan 
teklif (ROT) satış yaptı. 

 Bakan Albayrak: “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos’a göre 
tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada 
tamamlayacağız inşallah.” 

 Merkez Bankası 10 Milyar TL tutarında 20 Ekim 2020 Vadeli Geleneksel Bazlı Repo İhalesi açtı. 
Merkez Bankası Repo İhalesinde ortalama Basit Faiz %11,40, Ortalama Bileşik Faiz %12,02 olarak 
belirlendi. 

 İngiltere Merkez Bankası/ Bailey: İngiltere ekonomisinde toparlanma oldukça hızlı ve tatmin 
edici. Üretimin pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında %7-10 düştüğünü görüyoruz. %2 
enflasyon hedefinin sürdürülebilir şekilde başarıldığına dair açık kanıt görene kadar para 
politikasını sıkılaştırma yönünde adım atma niyetimiz yok. 

 Fitch Solutions: “Türkiye’nin Covid-19 salgınına verdiği yanıt ılımlı, göreceli Şekilde başarılı.” 
Türkiye’nin son yıllarda sağlık sektörüne yaptığı yatırımlar pandemiye diğer gelişmekte olan 
ülkelerden daha başarılı şekilde yanıt vermesinde etkili oldu. Ekonominin 2020 yılında %3,4 
daralacağı, gelecek yıllarda ılımlı toparlanma olacağı tahminimizi devam ettiriyoruz. Öncü 
göstergeler güçlü yurtiçi toparlanmaya işaret ediyor. Bununla birlikte kredilerde büyüme ve 
yatırımcı endişelerindeki artış teşvik tedbirlerini frenleyecek. Yurtiçi talebi dengelemek için politika 
yapıcıların daha agresif bir şekilde hareket etmesi gerekebilir. Enflasyonun yıl sonuna kadar 
hedefin üzerinde kalmasını ve %11,5 civarında olmasını bekliyoruz. Politika Faiz arttırımlarının 
2021 yılına bırakılmasını bekliyoruz. 

 Fitch Solutions: Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkinin görüş ayrılıklarının üstesinden gelinmesinde  
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yardımcı olduğuna inanıyoruz -Biden'in ABD Başkanı seçilmesi halinde Türkile ile ilişkilerde 
pragmatik bir yaklaşım izlemesini bekliyoruz -Biden'in kazanması halinde bunun gelişmekte olan 
piyasalara olumlu etkisi olacaktır, ancak bu beklentide birkaç istisna ülke var ve Türkiye bunlardan 
biri olabilir. 

 Tesla’nın bugün ‘Battery Day’ etkinliğinde yeni ürün lansmanı yapması bekleniyor. Daha büyük 
ve kendi kendine yetebilecek yeni piller sayesinde Tesla, elektrikli araç piyasasında General 
Motors’a karşı rekabet üstünlüğü sağlayabilecek. Elon Musk, Pazartesi günü yüksek hacimde 
üretimin ancak 2022’de başlayacağını belirtti. 

 

 

BİST 100: 

Endeks güne 1088,67 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1094,06 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1090,77 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü 
hareketlerde ilk direnç 1106,2 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1076,79 - 1066,56 - 1047,38 

Direnç: 1106,2 - 1125,38 - 1135,61 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,6523 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,6343 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,6693 ve en düşük 7,6206 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,6636 seviyesinde. 

Destek: 7,5822 - 7,5298 - 7,5008 

Direnç: 7,6636 - 7,6926 - 7,7450 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,9876 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,9795 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,9986 ve en düşük 8,9649 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,0162 seviyesinde. 

Destek: 8,9390 - 8,8911 - 8,8618 

Direnç: 9,0162 - 9,0455 - 9,0934 
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EURUSD: 

Güne 1,1771 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1745 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1776 ve en düşük 1,1720 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1711 seviyesinde. 

Destek: 1,1711 - 1,1651 - 1,1569 

Direnç: 1,1853 - 1,1934 - 1,1994 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1911 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1920 en düşük 
1895 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1904 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1878 seviyelerinde. 

Destek: 1878 - 1844 - 1805 

Direnç: 1951 - 1990 - 2025 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 42,232 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,33 
en düşük 41,72 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,14 seviyesinde hareket eden emtiada %0,08 azalış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 41,23 seviyesinde. 

Destek: 41,23 - 40,3 - 39,17 

Direnç: 43,29 - 44,42 - 45,36 
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