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InvestAZ Yatırım:  

TCMB Enflasyon Tahminlerini Açıklayacak 

Sabah saatlerinde TCMB 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahminlerini açıklayacak. Merkez Bankası finansal 
kararlılık raporu sunumundan sonra açıklanacak olan 2020 yıl sonu ve 2021 yılı enflasyon beklentilerine 
paralel olarak para politikası uygulamaları hakkında detaylar verilecek. Dolar kuru seans öncesinde güne 
8,20 seviyelerinden işlem görmeye başladı. Yurt dışı hisse piyasalarında genel olarak düşüş eğilimi devam 
ederken Türkiye borsaları dün kapanış öncesi toparlandı. Sürpriz faiz kararından sonra sert düşen ve 
düşüşü durdurulamayan TL varlıklarda dün kapanıştan yarım saat önce başlayan tepki alımları bu sabah da 
devam edebilecek olsa da piyasaların güne hafif satıcılı başlaması bekleniyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar dün seansı alıcılı kapattı. BİST100 %0,72 yükselişle 1.152 seviyesine gelirken, BİST30 

%0,70 artarak seansı 1.266 puandan kapattı. Bugün borsalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

dolayısıyla yarım gün açık olacak. Döviz kurları dünkü yükselişten sonra bugün sabah saatlerinde 

yatay hareket ediyor. Piyasalarda Dolar 8,20, Euro 9,66 seviyeleri civarında işlem görüyor. 

 TCMB, saat 10.30’da yılın son "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. TCMB Başkanı Murat Uysal'ın 

sunumuyla açıklanacak olan raporda yıl sonu enflasyonu için son tahminler yer alacak. Temmuz 

ayında yayımlanan son raporda enflasyonun 2020 yılı sonunda % 8,9, 2021 yılı sonunda ise %6,2 

olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü. 

 Kar Payı Dağıtım Sınırlaması uzatıldı. Sermaye şirketlerinde, 30.9.2020 tarihine kadar 2019 yılı net 

dönem kârının yalnızca % 25'ine kadarının dağıtımına karar verilebileceği yönündeki karar yıl 

sonuna kadar uzatıldı.  

 ABD Başkanı Donald Trump, yeni COVID-19 yardım paketi üzerinde bir anlaşmanın 3 Kasım seçimi 

sonrasına kaldığını söyledi ve bunun sebebi olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi 

gösterdi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr   

 

BİST 100  

Dün endeksin 1.152 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.157 ve en düşük 

1.133 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,72 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 22,08 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.134 

Direnç: 1.158 

 

Şirket Haberleri: 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): Şirketimiz tarafından 27.10.2020 tarihinde 

yapılan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda; Gelen en 

yüksek teklif; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri: 490.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam 

Geliri: 245.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %50 GÖKYOL TAAH. TURZ. İNŞ. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. tarafından verilmiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. İstekliler ve teklifleri ekte yer 

almaktadır. İhaleye Esas Taşınmazların Tespit Edilen Asgari Bedeli 67.821.000 TL'dir. 

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY): Şirketimiz Özak GYO ve İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve 

Tic. A.Ş.'den oluşan ve Şirketimizin %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, Emlak Konut 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı 

Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. oturumuna katılmamıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine 

sunarız. 

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM): Yönetim Kurulumuz'un 27.10.2020 tarihli 

toplantısında kalıp imalatı alanında faaliyet gösterecek, sermayesinin tamamı şirketimize ait olmak üzere 

bir şirketin kurulmasına, kuruluş aşamasındaki süreçlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine karar 

verilmiştir. 

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS): %200 Sermaye Artırımı için gerekli izinlerin 

alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştır. 

 

USDTRY 

Güne 8,1841 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,1939 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,2100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,1700 - 8,1500 

Direnç: 8,2100 - 8,2300 

EURTRY 

Güne 9,6579 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,6526 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,6400 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 9,6400 - 9,6300 

Direnç: 9,6700 - 9,6800 

EURUSD 

Güne 1,1796 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1779 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

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

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1800 - 1,1800 

XAUUSD 

Güne 1.908 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.909 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.911 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.904 – 1.900 

Direnç: 1.911 – 1.913 

BRENT 

Güne 41,03 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 40,91 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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