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InvestAZ Yatırım:  

                                                Piyasalarda Faiz Beklentisi 

TCMB, PPK Faiz Kararı’nı saat 14.00’te açıklayacak. Faiz kararları Toplantısı’ndan 150 baz puan arttırımla, 
haftalık repo faizlerinin %16,50’a çıkartılması bekleniyor. Sabah saatlerinde Çin menşeli Sinovac aşılarını 
taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inerken, bugün saat 17.00’de Bilim Kurulu Toplantısı 
gerçekleştirilecek. Toplantı ile alakalı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00’da açıklama yapacak. 
Yurtdışı piyasalarda önemli bir ekonomik veri açıklanması bugün beklenmemektedir. Bugün, Yurtdışı 
piyasalarda İngiltere Başbakanı Johnson ile AB Komisyonu arasında Brexit Anlaşması üzerine öğle 
saatlerinde görüşme olması beklenirken, görüşmede nihai anlaşmaya varılması bekleniyor. 

Satır Başları: 

 Borsalar Faiz Kararlarına Kilitlendi Gün ortasına doğru BIST100 %0,17 artışla 1.420 puanda hafif 

alıcılı iken, BIST30 da %0,20 yükselişle 1.569 seviyesinde hafif alıcılı olarak seyir ediyor. Faiz 

kararları öncesi döviz kurları da yatay seyirde görüldü. Dolar 7,64, Euro 9,33’den işlem görüyor. 

Ons Altın ise 1.878 $’a yükseliş gösterdi. 

 TCMB PPK Faiz Kararları bugün saat 14.00'te açıklanacak. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 39 milyar 

TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 128 milyar 955 milyon TL teklif  gelirken, basit faizler 

en düşük, ortalama ve en yüksek % 15,00 oldu. 

 İhlas Yayın Holding bağlı ortaklığı İhlas Haber Ajansı halka açılma çalışmaları çerçevesinde Sermaye 

Piyasası mevzuatına uyum kapsamında esas sözleşme değişiklik metninin onayı için SPK'ya 

başvurdu. 

 BBC Politika Muhabiri Eardley: “İngiltere Başbakanı Johnson ile AB Komisyonu arasında anlaşmayı 

tamamlamak için yapılacak görüşmeye 1 saat kadar daha zaman olabilir” dedi. 

 

BİST 100  

Endeks güne 1.420 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.425 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.419 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.415 

Direnç: 1.425 

 

Şirket Haberleri: 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB): Bankamızın bir altın madeni projesiyle ilgili olarak ortaklık 

kurduğuna ilişkin bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında çıkan söylentiler gerçeği 

yansıtmamaktadır ve asılsızdır. Bankamız ile ilgili haberlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu‘ndan ve 

Bankamıza ait mecralardan takip edilmesini önemle rica ederiz. Bu açıklama; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

Özel Durumlar Tebliği'nin(II-15.1) 9. Maddesi çerçevesinde yapılmıştır. 
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USDTRY 

Şu saatlerde 7,6494 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,6419 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,6740 ve en düşük 7,6240 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,6700 seviyesinde. 

Destek: 7,6200 - 7,6000 

Direnç: 7,6700 - 7,7000 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3336 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3304 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,3717 ve en düşük 9,2931 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,3700 seviyesinde. 

Destek: 9,2900 - 9,2500 

Direnç: 9,3700 - 9,4100 

EURUSD 

Güne 1,2196 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2199 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2216 ve en düşük 1,2181 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.872 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.881 en 

düşük 1.871 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde   seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.883 seviyelerinde. 

Destek: 1.874 – 1.868 

Direnç: 1.883 – 1.887 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 51,16 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

51,77 en düşük 51,00 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,18 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,12 

azalış gözleniyor.            
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Güne 47,59 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 47,56 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.         
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