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InvestAZ Yatırım:  

Kan Kaybı Yarım Günde Devam Etti 

29 Ekim nedeniyle tatil olacak işlem gününün öncesinde borsalar serbest düşüşünü sürdürdü. BIST100 
ve BIST30 endeksleri sırasıyla %2,22 ve %2,24 değer kaybederken Dolar kuru yükselişini sürdürerek 8,28 
seviyesine yükseldi. TCMB başkanı Murat Uysal’ın sabah saatlerinde yaptığı toplantı ve açıkladığı enflasyon 
raporu sonrası piyasalarda satış hızlandı. Enflasyonda orta vadede düşüş beklediklerini ve %5 hedefine 
doğru gidildiğinin altını çizen Başkan Uysal, 2020 yılı sonu enflasyon hedeflerinin %12,1’e revize edildiğini 
belirtti. Euro/Dolar paritesi bugün 1.18’in altındaki hareketine devam ederek 1,1745 seviyesinden işlem 
görüyor. 

 

Satır Başları: 

 TCMB Uysal: Enflasyonun 2020 yıl sonunda %12,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki 

%8,9). Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 

 TCMB, 2020-10-30 vadeli glp repo kotasyonu açtı kotasyon repo imkanı ile piyasayı 4 milyar 480 

milyon TL fonladı. Merkez bankası repo ihalesinde ortalama basit faiz %14,76, ortalama bileşik 

%15,81 olarak gerçekleşti. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.150 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.132seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.136seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.134 

Direnç: 1.152 

 

Şirket Haberleri: 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB, YKBNK): Bankamız 367 gün vadeli 284 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon 

Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 805 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi 

anlaşması imzalamıştır. 20 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel 

kurumsal amaçlarla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için 

sırasıyla Libor + %2,50 ve Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile 

birlikte yeni katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecektir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 8,2659 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,1841 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,2668 ve en düşük 8,1715 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,3000 seviyesinde. 

Destek: 8,2000 - 8,1400 

Direnç: 8,3000 - 8,3300 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,7193 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,6579 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,7220 ve en düşük 9,6415 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,7500 seviyesinde. 

Destek: 9,6700 - 9,6100 

Direnç: 9,7500 - 9,7700 

EURUSD 

Güne 1,1796 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1758 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1798 ve en düşük 1,1749 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1700 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 - 1,1700 

Direnç: 1,1800 - 1,1800 
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ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.908 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.911 en 

düşük 1.902 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.907 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

destek 1.899 seviyelerinde. 

Destek: 1.899 – 1.896 

Direnç: 1.908 – 1.914 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 41,03 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 41,13 

en düşük 40,20 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,39 seviyesinde hareket eden emtiada %2,93 azalış 

gözleniyor.    
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