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InvestAZ Yatırım:  

Hafta Başı Risk İştahı Zayıf 

Yeni haftaya başlarken küresel piyasalarda risk iştahı zayıf başladı. ABD’de mali yardım paketinde pozitif 
gelişmelerin yaşanmaması, vadeli işlemlerde düşüşe sebep oldu. Asya hisse piyasalarının çoğunluğu da 
satıcılı seyrediyor. Geçen haftaki faiz kararından sonra düşüşe geçen yerel piyasalarda bu sabah başlangıcı 
için karışık beklentiler bulunmakta. Dolar/TL sabah seans başlangıcı öncesi 8.00 seviyesine yaklaşırken 
hafta içerisinde 27 Ekim’de Bakan Albayrak’ın Citibank yatırımcı toplantısında şirketlerle yapacağı toplantı 
bekleniliyor olacak. Bugünün veri akışında kapasite kullanım oranı ve imalat güveni açıklanacak. Küresel 
ölçekte artan koronavirüs vakaları risk iştahındaki yavaşlama için en önemli sebep olarak öne çıkmaya 
devam ediyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul yeni haftaya başlıyor. BİST100 Cuma seansında %0,64 düşüşle 1.190 puandan 

haftayı kapatmıştı, BİST30 ise %0,83 1.305 puandaydı. Döviz kurları güne hızlı başladı, sabah 

saatlerinde Dolar 7,98, Euro 9,45 civarında seyir etmekte. Gram Altın ise 486 TL olarak piyasalarda 

alıcı buldu. 

 Koronavirüs salgınına karşı bu hafta yeni kararlar bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim 

Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Türkiye’nin Kasım ve Aralık ayını bir dizi yeni önlemle 

geçireceği, salgının artış hızına bağlı olarak yeni yasakların geleceği veya kaldırılacağı belirtiliyor.  

 Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 

Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan NAVTEX duyuruya göre, sismik çalışmalar Oruç Reis, 

Ataman ve Cengizhan isimli gemiler ile 25 Ekim-4 Kasım arasında devam edecek. 

 Azerbaycan ile Ermenistan'ın anlaşmaya vardığı geçici insani ateşkes yürürlüğe girdi. 

 Lüks Konut Vergisinin ilk taksiti Şubat’ta. Geçen yıl 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi eğer yeni 

bir torba yasa hazırlanmazsa 2021'de yürürlüğe girecek.  

 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump yönetiminin COVID-19 yeni yardım paketi 

konusunda hazırlanan teklifi gözden geçirmekte olduğunu ve Beyaz Saray'dan bugün bir yanıt 

gelmesini beklediğini söyledi. Pelosi, bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimserliğini devam 

ettirdiğini vurguladı. 
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BİST 100  

Cuma günü endeksin 1.191 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.205 ve en 

düşük 1.179 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % -0,64 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 

endeksi günü 20,6 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.10.2020 tarihli 

toplantısında; Şirketimiz portföyünde bulunan, İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel 

Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"nin, A Kule bloğunun ofis üniteleri içerisinden; Toplam 

28.001,20 m² büyüklüğündeki alanın, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya toplam 427.018.300,- TL bedelle 

satışının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Şirket Genel 

Müdürlüğü'ne yetki verilmiştir. 

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): POY İplik Üretim Tesislerimizde bugün itibarıyla 1.000 ton/gün (tam 

kapasite) birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız. 

 

USDTRY 

Güne 7,9631 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,9808 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,0000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,9500 – 7,9100 

Direnç: 8,0000 – 8,0200 

EURTRY 

Güne 9,4448 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4436 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,4200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,4200 – 9,4000 

Direnç: 9,4600 – 9,4900 

EURUSD 

Güne 1,1858 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1833 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800 – 1,1800 

Direnç: 1,1900 – 1,1900 

XAUUSD 
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Güne 1.904 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde  seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne  

satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.890 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.890 – 1.884 

Direnç: 1.903 – 1.910 

BRENT 

Güne 41,89 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,30 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.  
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