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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Stres Testi 

Yurt içi piyasalarda dünkü karar sonrası stres testi var. BIST100 endeksinde 1.200 ve Dolar/TL’de 7.95 
kritik seviyeleri faiz kararı sonrası geçilmişti. Bugün borsa ve kurdaki kötü senaryo fiyatlamalarında henüz 
büyük çöküş senaryosu çalışmış değil. Endeks 1.200’ün altnda 1.192 seviyesine kadar gerilerken Dolar’da 
dün görülen rekorun üzeri olan 7.98 seviyeleri henüz test edilmedi. 1.195 desteğinin aşağı yönlü 
kırılmasından sonra 1.192 seviyesi destek görevi gördü. Haftanın son işlem gününde yurt içinde veri akışı 
olmamasından dolayı tüm odak dünkü karar sonrası piyasaların nasıl hareket edeceğindeydi. PPK sonrası 
yeni dönemin hikayesi henüz oluşmadığından dolayı piyasalarda belirsizlik hakim. Günün devamında anlık 
bir gelişme yaşanmadığı takdirde haftasonu veya Pazartesi seans öncesi gelebilecek olan haber akışı, PPK 
sonrası olumsuz atmosferi ortadan kaldırabilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul güne düşüşle başladı BİST100 %0,23 düşerek 1.195 seviyesinde, BİST30 ise %0,35 

düşüşle 1.312 puana geriledi. Döviz kurlarında artış hızlandı, piyasalarda Dolar 7,96, Euro 9,43 

olarak işlem görüyor. 

 Sağlık Bakanı Koca: “Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. 

İstanbul'da vaka sayısı türkiye genelinin % 40'ına ulaştı, hafta sonundan başlayarak 5 gün 

İstanbul'da çalışma yapacağız, Çarşamba günü bilim kurulu toplantısını İstanbul'da 

gerçekleştireceğiz.” dedi. 

 Enerji Bakanı Dönmez: “Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını 

süratle tamamlayacağız. Sakarya gaz sahasında çalışmalarımız devam ediyor çünkü orada yaklaşık 

40’a varan sayıda bir sondaj çalışması planlıyoruz.” açıklamasında bulundu. 

 Merkez Bankası'nın 20 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 29,85 milyar TL teklif geldi. 

TCMB repo ihalesi ile piyasayı 5 milyar TL fonladı. İhalede en düşük basit faiz % 13,80, ortalama % 

13,90 ve en yüksek faiz ise % 14,32 seviyesinde gerçekleşti. Bileşik faizler ise en düşük % 14,71, 

ortalama % 14,83 ve en yüksek ise % 15,31 oldu. 

 ODD: Türkiye Eylül ayı sonunda Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu. 2020 Eylül ayı 

sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %75,7 artış ile Avrupa otomotiv satışları 

sıralamasında 6. ülke, %70 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %99,2 artış 

ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.200 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.195 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.196 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,9725 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,9383 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9762 ve en düşük 7,9310 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9900 seviyesinde. 

Destek: 7,9400 – 7,9100 

Direnç: 7,9900 – 8,0100 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4405 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3917 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,4489 ve en düşük 9,3571 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,4700 seviyesinde. 

Destek: 9,3800 – 9,3200 

Direnç: 9,4700 – 9,5100 

EURUSD 

Güne 1,1819 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1839 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1847 ve en düşük 1,1787 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 – 1,1800 

Direnç: 1,1900 – 1,1900 

ALTIN 

Ons altın Güne 1.904 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.912 en düşük 1.901 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.904 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.915 

seviyelerinde. 

Destek: 1.904 – 1.897 

Direnç: 1.915 – 1.919 

BRENT 

Güne 42,38 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,66 en düşük 42,18 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,32 seviyesinde hareket eden emtiada %0,33 azalış gözleniyor.  
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