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InvestAZ Yatırım:  
 

Borsalar Kapanışa Doğru Toparlandı 
 
Güne yükselişle başlayan borsada kapanışa yaklaşılırken yön tekrardan yukarı. Sabah saatlerinde sert 
yükselen endeksler gün ortasında dövizdeki sert hareketliliğe bağlı olarak kazançlarının büyük kısmını geri 
almıştı. Dolar kuru 8 TL’nin üzerini gördükten sonra Euro ile birlikte düşüşe geçti ve dövizler seans 
kapanışına doğru %1 değer kazancıyla işlem görüyor. Günün en önemli gelişmesi BDKK’nın aldığı aktif 
rasyosunun yeni yıl ile birlikte kaldırılması kararıydı. Kararın açıklanmasıyla birlikte bankalar öncülüğünde 
endeksler ralliye devam etmişlerdi. Dövizdeki yükseliş hareketinin devamı borsadaki alımları azalttı ve 
endeksler öğleden sonra bir ara sert satışlarla birlikte eksi bölgelerde gezindi. BIST100 endeksi günü 1320 
seviyesine yakın bir noktadan kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın dün Amerika’dan gelen güçlü PMI verisiyle 
düşüşe başlamıştı. Bugün altının ons fiyatı dün olduğu gibi %2’ye yakın değer kaybederek sert düştü ve 
$1.800 seviyesine yaklaştı.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Salı Seansında Karışık Seyretti BİST100 %0,23 artış görerek 1.317 seviyesindeyken, 

BİST30 %0,16 düşüşle 1.458 puandan alım satım görmekte. Gün ortasında görülen döviz 

kurlarındaki artaş akşama doğru geriledi. 8,00 seviyesinden düşüş gösteren Dolar kuru 7,97, Euro 

9,45 seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1800 $ seviyesini test ederek, 1804 $ 

seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı ise 47 $ seviyesine artış gösterdi. 

 Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. 

 Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat 

yapılmasına karşı 3 yeni navtex yayınladı. 

 Hazine tarafından düzenlenen 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil 

ihalelerinde ROT dahil satış 5 milyar 645,6 milyon TL oldu. 10 Yıllık ihalede ortalama faiz %12,32 

olarak gerçekleşti. 

 Worldsteel, Ekim'de Türkiye'de ham çelik üretimi yıllık %19,4 artışla 3,2 milyon ton, Ekim'de 

küresel ham çelik üretimi yıllık %7,0 artışla 162 milyon ton olarak açıkladı. 
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BİST 100 

Güne 1.323 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.334 en düşük 1.309 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.313 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,07 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 32 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.299 

Direnç: 1.334 

 

Şirket Haberleri: 

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO): İstanbul Finanskent Mahallesinde yürüttümüz 

Finanşehir Projemizin Park Etabında bu yıl içerisinde 438 adet konut tamamlanarak 319 adet konut 

sahiplerine teslim edilmiştir. Finansşehir Projesi kapsamında şimdiye kadar 153,647 m² inşaat alanına sahip 

toplam 2015 adet bağımsız bölüme ilişkin inşaat ruhsatları alınmış, 864 adet bağımsız bölümün inşaatı 

tamamlanmış ve 420 adet bağımsız bölüme yapı kullanma izin belgesi alınarak teslim edilmiştir. Henüz 

ruhsat alınmayan parsellerde arsa sahipleri ile devam eden müzakerelerin sonuçlanması ile Finanşehir 

Projesi kapsamında toplam 2700 adet konut sayısına ulaşılması planlanmaktadır. 

 

USDTRY 

Güne 7,8870 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,0502 en düşük 7,8445 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9778 seviyesinde hareket eden kur günü %1,15 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,0700 seviyesinde. 

Destek: 7,8600 - 7,7500 

Direnç: 8,0700 - 8,1600 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 9,3378 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,5623 

en düşük 9,2899 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4543 seviyesinde hareket eden kur günü %1,25 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,5800 seviyesinde. 

Destek: 9,3100 - 9,1600 

Direnç: 9,5800 - 9,7100 

EURUSD 

1,1838 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1894 en düşük 1,1837 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1844 seviyesinde hareket eden parite günü %0,05 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde. 
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Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.836 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.839 en düşük 1.804 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.814 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,7 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1.793 seviyesinde. Altın psikolojik sınır olan 1.800’ün altına indiği 

takdirde aşağı yönlü baskı 1.765 seviyesine kadar devam edebilir. 1.820’nin altında geçirilen her gün teknik 

görünümde altında aşağı yönlü fiyat hareketinin momentumuna güç kazandıracaktır. 

Destek: 1.793 – 1.781 

Direnç: 1.828 – 1.851 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 45,77 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 46,80 en 

düşük 45,72 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,72 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,48 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor.  
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