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InvestAZ Yatırım:  

Dolar Yeni Bir Eşikte 

Dolar/TL paritesi art arda yeni eşikleri geçiyor. Geçtiğimiz hafta gelen sürpriz faiz artışıyla kısa süreli geri 
çekilen kur yeni rekorlar kırdı. Merkez bankası rezervleri ve swap yükümlülüklerinin yarattığı endişeyle 
artan döviz, olumlu bir hava yakalayan Borsa İstanbul’u da yatay bir seyirde bırakmış oldu. Bist100 endeksi 
yatayda başladığı günü %0,18’lik bir değer kaybıyla geçiriyor. 

Avrupa borsaları artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen Almanya haricinde güçlü yükselişlerini 
sürdürdü. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert bir satış yokken Dolar/TL’de oluşan sert fiyat 
hareketleri Türkiye’nin negatif ayrışmaya başladığını işaret etti. 24 Eylül PPK toplantısından hemen sonra 
gelen döviz fiyatlarındaki yukarı yön, Ekim ayı toplantısı ufukta bile gözükmemişken gündeme yeni bir faiz 
arttırımı konusunu getirebilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul Endeksleri hafif olarak ekside devam ediyor. Açılışı yükselerek yapan Bist100 ve 
Bist30, açılıştaki kazançlarını geri verdi. Bist100 -%0,28 ile 1120 seviyesinde, Bist30 ise -%0,4’de 
1257 puan olarak kaldı. Güne hızlı bir başlangıç yapan Dolar kuru 7.78 seviyesinde, Euro ise 9,00 
liranın üstüne çıkarak 9.05 seviyesinden piyasada alıcı buldu. 

 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde çatışan tarafları soğukkanlı davranmaya 
çağırdı. 

 TCMB: Döviz varlıkları Ağustos'ta 38,8 milyar dolar (önceki 45,15mlr). Resmi rezerv varlıkları ise 
Ağustos'ta 83,8 milyar dolar (önceki 90,25mlr) olarak açıklandı. 

 Merkez Bankası, miktar bazlı repo ihalesi açmadı, TL depo karşılığı döviz depo ihalesi de açılmadı. 

 Goldman Sachs, Euro Bölgesi için kısa vadeli büyüme tahminlerini düşürdü. Euro Bölgesi'nin 
üçüncü çeyrekte % 8,5 büyüyeceğini tahmin eden Goldman Sachs, büyümenin dördüncü çeyrekte 
ve 2021 ilk çeyrekte % 2,2 ve % 1,6'ya yavaşlayacağını öngördü. 
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BİST 100: 

Endeks güne 1124,68 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1116,34 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1121,73 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü 
hareketlerde ilk destek 1120,26 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1120,26 - 1116,36 - 1108,95 

Direnç: 1131,57 - 1138,98 - 1142,88 

 

Şirket Haberleri: 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK): 25.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda aşağıdaki 
karar alınmıştır. 1. "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu 
kuruluş izni için başvurulması, 2. 25 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 250.000 Adet A Grubu imtiyazlı pay ve 21.037.500 Adet B Grubu pay karşılığı 
olmak üzere toplam sermayesinin %85,15' ine tekabül eden 21.287.500TL ile iştirak edilmesine, 3. Toplam 
iştirak tutarı olan 21.287.500 TL'nin kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili 
işlemleri sırasında ödenmesine karar verilmiştir.  

MLP Sağlık Hizmetler A.Ş. (MPARK): Bünyesindeki Medical Park, Liv Hospital, VM Medical Park hastaneleri 
ile Türkiye'nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Care, metropollerde büyük ve orta ölçekli hastanelerle 
büyüme stratejisi doğrultusunda Liv Hospital markasının en yeni hastanesini bugün Gaziantep'te hizmete 
geçirmiştir. 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,7876 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,6715 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,8207 ve en düşük 7,6604 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 
yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,7253 seviyesinde. 

Destek: 7,5577 - 7,4507 - 7,3901 

Direnç: 7,7253 - 7,7859 - 7,8930 

EURTRY: 

Şu saatlerde 9,0707 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,9177 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 9,1246 ve en düşük 8,8966 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 
yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,9830 seviyesinde. 
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Destek: 8,8109 - 8,7051 - 8,6388 

Direnç: 8,9830 - 9,0493 - 9,1551 

EURUSD: 

Güne 1,1631 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1646 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1650 ve en düşük 1,1615 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1674 seviyesinde. 

Destek: 1,1601 - 1,1570 - 1,1528 

Direnç: 1,1674 - 1,1716 - 1,1747 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1862 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1866 en düşük 
1850 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1852 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1851 seviyelerinde. 

Destek: 1851 - 1841 - 1828 

Direnç: 1874 - 1886 - 1896 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 42,321 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,33 en 
düşük 41,97 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,14 seviyesinde hareket eden emtiada %0,42 azalış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 41,95 seviyesinde. 

Destek: 41,95 - 41,58 - 41,16 

Direnç: 42,74 - 43,16 - 43,53 
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