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InvestAZ Yatırım:  

Kritik Karara Doğru 

Merakla beklenen faiz kararına 2 saatten az süre kaldı. 14:00’da açıklanacak olan karar öncesinde Borsa 
İstanbul yatay seyrindeyken, Dolar/TL sabah saatlerinde aşağı salındıktan sonra tekrar 7,70’in üzerine çıktı. 
Beklentilerin çoğunlukla faizin sabit tutulması yönünde olmasına rağmen hafta başlarında uluslararası 
yatırım bankalarının üst koridorda yukarı yönlü değişiklik beklentisi oluşmuştu. Beklentilerin 
gerçekleşmeyeceği ihtimali ise döviz piyasalarında sert fiyatlanıyor. 

 

Satır Başları: 

 Bist100 öğle seansına doğru yatay seyrediyor. Piyasalar saat 14.00’deki PPK kararlarına 
odaklandığı için yatay fiyat hareketi gösteriyor. Bist100, %0,02 ile 1100 puan üzerinde tutunurken, 
Bist30 %0,10 artışla 1232 seviyesinde. Dolar sabah değerlerine yakın olarak 7,70 seviyesinde, Euro 
ise 8,98 olarak işlem görüyor.  

 TCMB bugün saat 14:00’de PPK kararlarını açıklayacak. %8.25 haftalık repo faizinde değişiklik 

olması beklenmiyor. Gecelik faiz oranları ve gecelik borçlanma faizi de aynı saatte açıklanacak. PPK 

toplantısı Ağustos’tan bu yana ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,44 seviyesinden %10,65 

seviyesine gelmiş durumda. 

 Bakan Albayrak: ¨Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Mevsim 

etkilerinden arındırılmış kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine 

çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde 

tamamlayacağız.¨ 

 S&P GLOBAL, Euro Bölgesi'nin bu yıl % 7,4 daralmasını(önceki -%7,8) ve gelecek yıl % 6,1 (önceki 

%5,5) büyümesini bekliyor. 

 Merkez Bankası, 22 Ekim vadeli 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi açtı. 

İhalede kabul edilen toplam tutar 10 milyar tl, toplam teklif 38 milyar 550 milyon tl olarak 

gerçekleşti, ortalama basit faiz %11,59, ortalama bileşik faiz %12,23. 
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BİST 100: 

Endeks güne 1098,88 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1097,01 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1101,91 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü 
hareketlerde ilk destek 1097,71 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1097,71 - 1092,77 - 1086,72 

Direnç: 1108,7 - 1114,75 - 1119,69 

 

Şirket Haberleri: 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): RTA Laboratuvarları 
olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow 
Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Max-Sure Markalı testimizin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekleştirilmiştir. 

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT): Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire 
Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısındaki tasfiyeler doğrultusunda şirketimiz özkaynak alımı ve 
satımı ile ilgili olarak, şirket Özkaynakları içerisinde bulunan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım ve San Tic.Ltd, 
iade edilmiş ve satılmış olan Diriiplik Diriliş San Ve Tic A.ş tekrar geri alınmıştır. Sermaye olarak konulan 
Avanslar geri iade edilmiştir. Bu işlemler neticesinde şirket öz sermayesinin ve TTK 376' ya göre borca 
batıklığın tespiti için TTK 376 bilançosu yaptırılması zorunluluğu doğmuştur. Ara bilanço çalışmaları 
başlatılmış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM): Şirketimiz pay sahiplerinden Ümit 
ZAİM'e ait 200.000 ve Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'ye ait 2.000.000 olmak üzere 
toplam 2.200.000 nominal adet Derimod Konfeksiyon Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş. (DERIM) payları; 
Şirketimizin yeni finansman kaynağı için doğacak borçlarının teminatı olarak Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. 
lehine rehin edilmiştir. 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,7035 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,7010 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,7183 ve en düşük 7,6799 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,6686 seviyesinde. 

Destek: 7,6686 - 7,6332 - 7,6125 

Direnç: 7,7248 - 7,7455 - 7,7810 
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EURTRY: 

Şu saatlerde 8,9726 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,9865 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 9,0196 ve en düşük 8,9490 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9457 seviyesinde. 

Destek: 8,9457 - 8,9092 - 8,8776 

Direnç: 9,0139 - 9,0454 - 9,0820 

EURUSD: 

Güne 1,1660 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1649 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1682 ve en düşük 1,1645 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1635 seviyesinde. 

Destek: 1,1635 - 1,1609 - 1,1567 

Direnç: 1,1703 - 1,1745 - 1,1771 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1864 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1869 en 
düşük 1849 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1851 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 
destek 1845 seviyelerinde. 

Destek: 1845 - 1826 - 1795 

Direnç: 1894 - 1925 - 1944 

BRENT: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 41,903 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 
42,18 en düşük 41,72 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,99 seviyesinde hareket eden emtiada %0,24 artış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 42,72 seviyesinde. 

Destek: 41,35 - 40,81 - 39,98 

Direnç: 42,72 - 43,56 - 44,1 
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