
 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

InvestAZ Yatırım:  

Hafta Sert Düşüşle Başladı 

Faiz kararından sonraki haftanın ilk işlem gününde sabah yoğun satışlar vardı. BIST100 endeksi 1.165 
seviyesine kadar geriledikten sonra kısmi tepki alımlarıyla 1.180 direncine yeniden geri geldi. Dolar/TL’de 
8 seviyesi aşılırken yeni rekor 8,0669 oldu. Sabah yurt içinde kapasite oranının ve reel kesim güveninin artış 
göstermesini ise piyasalar dikkate almadı. Avrupa borsalarının geneli bugün satıcılı bir seyirdeyken 
İngiltere’de Brexit konusunda oluşan iyimserlik FTSE100 endeksini yatay bir yönde götürdü.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul haftaya satışla başladı. BİST100 gün ortasında satıcılı seyrediyor, endeks %1,01 

düşüşle 1.178 seviyesinde. BİST30 ise 1.292 puana geriledi. Döviz kurları piyasalarda yoğun alıcılı 

buldu, Dolar 8 Liranın üzerine çıkarak 8,04 seviyesine yükseldi, Euro kuru da artış göstererek 9,48 

olarak piyasalarda işlem görüyor. 

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ateşkes istiyorlarsa işgalci Ermenistan’a 

topraklarımızdan çıkmasını söylesinler yoksa sonuna kadar gideceğiz" dedi. 

 Merkez Bankası, TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadı. 

 Merkez Bankası repo ihalesinde toplam teklif 27 milyar 450 milyon TL, kabul edilen toplam tutar 

5 milyar TL, Merkez Bankası repo ihalesinde ortalama basit faiz %14,75, ortalama bileşik %15,80 

olarak gerçekleşti. 

 Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’a silah satan ABD’li şirketlere ve yetkililere yaptırım uygulanacağını 

duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bugün gerçekleştirilen basın toplantısında, Pekin 

yönetiminin ABD’li silah şirketleri Lockheed Martin, Boeing Defense ve Raytheon’a yaptırım 

uygulayacağını duyurdu. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.184 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.165 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.175 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Destek: 1.165 

Direnç: 1.180 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 8,0496 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,9631 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,0669 ve en düşük 7,9313 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,1000 seviyesinde. 

Destek: 7,9600 – 7,8800 

Direnç: 8,1000 – 8,1500 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,5120 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4448 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5491 ve en düşük 9,4241 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,5700 seviyesinde. 

Destek: 9,4400 – 9,3700 

Direnç: 9,5700 – 9,6200 

EURUSD 

Güne 1,1858 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1816 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1860 ve en düşük 1,1813 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 – 1,1800 

Direnç: 1,1800 – 1,1900 

ALTIN 

Ons altın Güne 1.904 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.904 en düşük 1.891 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.892 seviyelerinde. 

Destek: 1.892 – 1.885 

Direnç: 1.905 – 1.911 
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BRENT 

Güne 41,89 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 41,93 en düşük 40,70 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,13 seviyesinde hareket eden emtiada %2,23 azalış gözleniyor. 
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