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InvestAZ Yatırım:  

Borsada Toparlanma Günü 

Dün çok sert düşen borsalarda bugün açılışla birlikte toparlanma bekleniyor. BIST100 endeksi dün faiz 
kararı sonrası Dolar’ın yükselişiyle birlikte %3,88 değer kaybı yaşamıştı. Avrupa borsalarında %3,71 değer 
kaybeden Almanya öncülüğündeki sert düşüşler de yurt içi piyasaların düşüşünü hızlandırmıştı. Bugün 
küresel hisse vadelilerinde pozitif bir görünüm var. Dolar/TL sabah saatlerinde 8,09 seviyelerinden işlem 
görüyor. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Citibank toplantısında yabancı yatırımcılarla video 
konferansa katılacak. Günün veri akışı sakin olacak ve gözler hem borsaların hem kurların gidişatını 
gözlemlemek için Bakan Albayrak’ın katılacağı toplantıdan çıkan kararlarda olacak. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem günü satışlar güçlüydü. BİST100 Pazartesi seansını %3,88 

düşüşle 1.144 seviyesinden kapattı. BİST30’da da BİST100’e paralel olarak düşüş gerçekleşti. 

BİST30 günü %3,65 düşerek 1.257 puanda tamamladı. Döviz kurları güne yatay başladı. Dolar 8,08, 

Euro 9,57 seviyeleri civarında seyrediyor. Gram Altın ise artışla güne 496 Liradan başlıyor. 

 Bakan Albayrak, bugün Citigroup'un organize ettiği yatırımcı toplantısına katılacak ve yabancı 

yatırımcılarla bir araya gelecek. 

 BDDK, aktif rasyosu hesaplaması ile ilgili yeni karar aldı. 01.11.2020 tarihinden itibaren, Yurt içi 

bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli YP kredilerin, 

doğrudan kullandırılmış olan kredi tutarı nispetinde, Sendikasyon kredilerinin ise, krediyi 

kullandıran bankanın sendikasyondaki payı nispetinde AR’ın pay kısmında yer verilen “Krediler” 

kalemine, kullandırım anındaki orijinal vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1,00 katsayısı ile dahil 

edilmesine karar verilmiştir.  

 Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği 2 ay uzatıldı. Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına 

ilişkin paylaşımda bulundu. 

 ABD'de Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Senato'nun 9 Kasım'a kadar tatile girmesine karar 

verdi ABD'de Senato'nun 9 Kasım'a kadar tatile girmesi yeni koronavirüs yardım paketinin 3 Kasım 

seçiminden önce çıkması olasılığını bitirecek. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.144 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.183 ve en düşük 

1.141 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %3,88 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 

endeksi günü 25,90 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.141 

Direnç: 1.160 

 

Şirket Haberleri: 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLN, KLNMA): Bankamız çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 

TL'den 1.600.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 750.000.000 TL nominal değerli 

payların ihracına ilişkin Taslak izahname 26.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına 

sunulmuştur. Onaya sunulan Taslak İzahname ekte verilmektedir. 

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 

şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notunu BB-‘ den B+' ya indirmiştir. Not görünümü 

ise "Negatif" olarak korunmuştur. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde 

açıklanacaktır. 

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR): Şirketimiz, 4x4 ve 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar 

ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 110 Milyon USD bedelli yeni bir 

ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans 

ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup, ilgili 

teslimatların 2021 yılında başlayarak 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

 

USDTRY 

Güne 8,0845 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,0889 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,1000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0700 - 8,0600 

Direnç: 8,1000 - 8,1100 

EURTRY 

Güne 9,5526 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,5763 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,5900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,5500 - 9,5300 

Direnç: 9,5900 - 9,6000 
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EURUSD 

Güne 1,1810 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1832 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1800 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.902 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.912 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.903 – 1.897 

Direnç: 1.912 – 1.916 

BRENT 

Güne 40,83 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,12 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz.   
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