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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Kan Kaybı Sürüyor 

Haftaya kötü bir performansla başlayan borsalarda satış bugün de devam etti. Dolar/TL 8,20’yi geçerek 
yeni bir rekor kırarken gözler bugün 16:00’da Bakan Albayrak’ın yapacağı yatırımcı konferansındaydı. 
Ekonominin gidişatıyla ve gelecekle ilgili olumlu açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı, ufukta 
gözüken, yurt dışından gelecek olan yatırım dalgasına vurgu yaptı. Bugün Amerika ve Avrupa borsalarının 
tamamı düşüş kaydetti. Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası bilançosu genişlemeye devam ediyor. 
AMB’nin bilançosundaki finansal varlıklar €38,3 milyar daha artarak yeni bir rekor olan €6,781.8 milyar’a 
ulaştı. Amerika’da Beyaz Saray sözcüsü ise seçimden önce koronavirüs yardım paketi ihtimalinin zayıf 
olduğunu belirtti. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar bugün hafif satıştaydı. BİST100 %0,19 düşerek 1.142, BİST30 %0,26 düşüşle 1.254 

seviyelerine geriledi. Bankalar Endeksi’nin (XBANK) %1,84 yükselerek diğer endekslerden ayrışması 

dikkat çekti. Döviz kurları gün içindeki yükselişlerine devam etti. Dolar kuru 8,19, Euro 9,69 

seviyesinde.  

 Bakan Albayrak: “Türkiye'nin notu makroekonomik gerçekliklerle uyuşmuyor. (Sermaye Kontrolü) 

Net bir biçimde açıklık getireyim, böyle bir şey yok. Türkiye finans ve ticaret merkezi, sermaye 

kontrolü söz konusu değil. Enerjide atılacak adımlarla Tüfe'yi %5'in altına düşürecek aksiyonlar 

alacağız.” açıklamasında bulundu. 

 Bakan Albayrak: “Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında, yeni bir sermaye yatırım dalgası 

ufukta belirdi. Yeni ekonomik model ihracatı pandemi öncesi seviyeye getirdi. Türkiye hızlı 

ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan gsyih'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve 

büyük bir pazar.” Açıklamalarını yaptı. 

 Merkez Bankası, 2020-10-28 vadeli glp repo kotasyonu açtı. TCMB kotasyon repo imkanı ile 

piyasayı 9 milyar 205 milyon TL fonladı. 

 ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk'e 5 yıl 2 ay hapis cezası verildi. 

 Beyaz Saray Sözcüsü: Trump yönetimi, Covid-19 yardım paketi üzerinde önümüzdeki haftalarda 

bir anlaşma yapılabileceğine güveniyor. Ancak seçimden önce koronavirüs teşvik anlaşması 

olasılığı zayıf görülüyor. 
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BİST 100 

Güne 1.143 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.157 en düşük 1.133 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.143 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,12 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 19,10 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.138 

Direnç: 1.158 

 

Şirket Haberleri: 

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): Yönetim Kurulunun 27.10.2020 tarihinde aldığı karara istinaden, 

bulunduğumuz pazarlarda yerelleşme yaklaşımımız gereği, Şirketimizin Fas ve Mısır'da gıda perakende 

sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili olarak; yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık 

alternatifleri de dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla İcra 

Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu yetkilendirilmiştir. 

Fas ve Mısır bağlı ortaklıklarının finansal sonuçları, Şirket'in halka açıkladığı finansal tablolarda tam 

konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedir ve 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarda, iki bağlı 

ortaklığın toplam cirosu Şirket konsolide cirosunun %6,3'üne tekabül etmektedir. 

 

USDTRY 

Güne 8,0845 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,2088 en düşük 8,0708 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,1788 seviyesinde hareket eden kur günü %1,18 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,2300 seviyesinde. 

Destek: 8,1000 - 8,0100 

Direnç: 8,2300- 8,2900 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 9,5526 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,7169 

en düşük 9,5440 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,6847 seviyesinde hareket eden kur günü %1,39 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,7500 seviyesinde. 

Destek: 9,5800 - 9,4800 

Direnç: 9,7500 - 9,8200 

EURUSD 

1,1810 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1838 en düşük 1,1796 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1833 seviyesinde hareket eden parite günü %0,2 artışla kapatmaya 

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

Direnç: 1,1800 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.902 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.910 en düşük 1.898 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1907 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,26 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.912 seviyesinde. 

Destek: 1.900 – 1.893 

Direnç: 1.912 – 1.918 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 40,83 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 41,38 en 

düşük 40,79 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,14 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,81 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor.  
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