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InvestAZ Yatırım:  

Faiz Kararı Piyasaları Ters Çevirdi 

Merakla beklenen PPK toplantısından çıkan faiz kararı piyasalardaki gidişatı tersine döndürdü. Politika 
faizinde değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandı olan Geç Likidite Penceresi’nde 
150 baz puanlık artışa gitti. Bu artışla hareket alanını bir miktar genişleten TCMB, Borsa İstanbul ve 
Dolar/TL’de devam eden gidişatı durdurmuş oldu. Dolar kuru karardan sonra dakikalar içerisinde 7,80’den 
7,95 seviyesine çıktı. BIST100 endeksindeki yukarı yön de tersine döndü ve endeks 1.200 seviyesine geri 
çekildi. Bankalar endeksi faiz kararından en çok etkilenen endeks oldu. %4,30 değer kaybeden XBANK, 
BIST100 ve BIST30 endekslerindeki bugünkü düşüşün de lokomotifiydi. Yurt dışında hisse piyasalarında 3 
Kasım seçimleri öncesi volatilite beklendiği kadar artmamasına rağmen Amerika ve Avrupa hisse 
piyasalarında hafif düşüşler ağırlıklı yatay seyir devam ediyor. Amerika’da Temsilciler Meclisi başkanı 
Nancy Pelosi, mali yardım paketi konusunda iyimser olduğunu söylerken olası bir anlaşma durumunda 
hisse piyasalarının beklediği en büyük pozitif haber gerçekleşmiş olacak. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul TCMB faiz kararı sonrası düşüşteydi. Piyasalarda merakla beklenen faiz kararları 

sonrası BİST100 %0,91 düşerek 1.200 seviyesine geriledi. Faiz kararlarının sabit kalması döviz 

kurlarını sert etkiledi, Dolar 7,92, Euro 9,37 seviyelerine yükseldi. Varil başına Brent petrol fiyatı 

42,29 Dolara gelerek artış gösterirken, Ons Altın 1.897 Dolara düştü.  

 TCMB, haftalık repo faizi oranını sabit bıraktı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının 

ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 olarak bırakıldı. 

 Türkiye Varlık Fonu A.Ş yönetim kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün 

gerçekleştirilecek. Toplantı saat 17.30'da başlayacak. 

 Bakan Dönmez: “Karadeniz'de doğal gaz keşfi 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip, 

Karadeniz doğal gaz rezervlerini kendimiz işleteceğiz ama ayrıntılı çalışma ve ekipman için yabancı 

şirketler ile işbirliği yapılabilir.” açıklamasında bulundu. 

 Merkez Bankası, 2020-10-23 vadeli glp repo kotasyonu açtı. TCMB kotasyon repo imkanı ile 

piyasayı 6 milyar 905 milyon TL fonladı. 

 ABD/Pelosi: Covid-19 yardım tasarısı, seçimden önce Temsilciler Meclisi'nden geçebilir. 
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BİST 100 

Güne 1.214 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.216 en düşük 1.197 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.203 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,74 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 21,7 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri: 

Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH): Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş ile A.S.M. 

İnşaat Makine Petrol Gıda Nakliye TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. İş Ortaklığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 22.10.2020 tarihinde düzenlenen, '' Burdur İli 900 Kişilik Öğrenci 

Yurdu Yapım İşi '' ihalesine katılmıştır. 70.150.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 15. en düşük 

teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): Şirketimiz tarafından yayınlanan 22 Ekim 2019 tarihli Özel Durum 

Açıklaması'nda, Kamerun'da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek 

üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile bir ön mutabakat anlaşması, Victoria Oil & Gas 

Plc'nin %100 bağlı ortaklığı olan Gaz du Cameroun S.A. ile doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir 

protokol imzalandığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Öte yandan, Kongo Cumhuriyeti'nde ise doğal gaz 

kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alındığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşılmıştı. 

Pandemi süreci nedeniyle projelerde bazı gecikmeler yaşanmakta olup, görüşmeler her iki ülkede de 

devam etmektedir. Kamerun ve Kongo yatırım planlarına ilişkin somut gelişmeler oldukça kamuoyuna 

gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 7,8125 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9799 en düşük 7,7810 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9219 seviyesinde hareket eden kur günü %1,4 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,0100 seviyesinde. 

Destek: 7,8100 – 7,7000 

Direnç: 8,0100 – 8,0900 

EURTRY 

Güne 9,2681 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,4453 en düşük 9,2087 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3721 seviyesinde hareket eden kur günü %1,17 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,4800 seviyesinde. 
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Destek: 9,2400 – 9,1100 

Direnç: 9,4800 – 9,5800 

EURUSD 

1,1859 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1867 en düşük 1,1811 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1823 seviyesinde hareket eden parite günü %0,31 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 

Direnç: 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.924 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.926 en düşük 1.900 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.902 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,2 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1892 seviyesinde. 

Destek: 1.892 – 1.883 

Direnç: 1.919 – 1.935 

BRENT 

Güne 41,71 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,44 en düşük 41,45 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 42,31 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,39 artışla kapatmaya hazırlanıyor. 
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