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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Kapanışa Doğru Çalkalandı 

Borsa İstanbul gün boyu sürdürdüğü pozitif seyri kapanışa doğru kısmen kaybetti. Dakikalar içinde %1,4 
değer kaybeden Bist100 endeksi, aynı dakikalar içinde kayıplarını geri aldı. Türkiye’nin Ermenistan’a ait 
savaş uçağını vurduğu iddiaları ile gerileyen endeksler, Fahrettin Altun’un iddiaların asılsız olduğunu ifade 
etmesiyle nefes aldı. Dolar/TL ilk anda kısa süreli olarak 7,85 seviyesini geçti, Borsa İstanbul ise günü 
yatayda kapamaya hazırlanıyor. 

ABD’de perakende satışlar ve konut fiyat endeksi beklentileri aştı. Avrupa borsalarında düşüşlerin 

yaşandığı günde ABD’den ekonomik veriler güçlü geldi. Amerikan borsaları yatayda seyrederken hisseler, 

bütçe görüşmelerinden çıkacak 2. Teşvik paketini bekliyor. İlk görüşmeler sırasında $2,4 Trilyon olması 

beklenen 2. Büyük teşvik paketi için Philadelphia Fed başkanı Harker $1 trilyonluk bir paket beklediğini 

söyledi. 

 

Satır Başları: 

 Bist100 Endeksi günü yatay kapatıyor. Endeks %0.10 ile 1132 seviyesine gelerek hafif alıcılı olarak 
fiyatlandı. Bist30 ise %0,07 düşüşle piyasada 1267 puanda seyrediyor. Dolar kuru 7.84’te kalırken, 
Euro ise 9,20 seviyesine yükseldi. 

 Türkiye, Güney Kıbrıs'ın NAVTEX mesajına karşı yeni bir NAVTEX yayımladı. Yayımlanan NAVTEX 
16 Ekim'e kadar geçerli olacak. 

 BDDK: Bankacılık sektörü sermaye yeterliliği standart rasyosu Ağustos sonu itibarıyla %19,28 
(Temmuz sonu %19,21). Bankacılık sektörü aktif toplamı ağustos sonu itibarıyla 5 trilyon 845,8 
milyar TL (Temmuz sonu 5,619 trilyon). 

 Merkez Bankası, 2020-09-30 vadeli GLP repo kotasyonu açtı. TCMB kotasyon repo imkanı ile 
piyasayı 8 milyar 895 milyon TL fonladı. 

 Kuveyt Emiri hayatını kaybetti. Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir 
es-Sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. 

 ABD'de perakende satışlar %2,2 arttı. ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar Eylül ayının 
4.haftasında geçen yılın aynı haftasına göre %2,2 arttı. Satışlar ilk 4 haftada mevsimsel etkilerden 
arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 artış gösterdi. Satışlar ilk 4 haftada 
geçen aynı ayın dönemine göre %0,3 azaldı. 

 ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine 

kıyasla %4,8 artış gösterdi.  
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BİST 100: 

Güne 1123,65 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1132,27 en düşük 1112,39 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1122,78 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,14 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 21,2993 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1129,12 seviyesinde. 

Destek: 1114,78 - 1108,39 - 1100,44 

Direnç: 1129,12 - 1137,07 - 1143,46 

 

Şirket Haberleri: 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): 25.09.2020 tarihinde yapılan ve 25.09.2020 tarihinde KAP'da 
yayınladığımız 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin Genel Kurul toplantı tutanağının 19. Maddesinde, %100 
iştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin GSYO lisansı başvurusu ve halka arzı için gerekli 
çalışmaların yapılması kararı alınmıştır. Gelecek vadeden yenilikçi ve yaratıcı teknoloji girişimlerine yatırım 
yapan Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, halen 16 ayrı girişime yatırım yapmış durumdadır. 2020 yılı 
sonuna kadar yatırım yapılan girişim sayısının yirmiye ulaşması hedeflenmektedir. 

 

USDTRY: 

Güne 7,8046 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8592 en düşük 7,7768 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8407 seviyesinde hareket eden kur günü %0,47 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,8734 seviyesinde. 

Destek: 7,6976 - 7,5911 - 7,5218 

Direnç: 7,8734 - 7,9427 - 8,0492 

EURTRY: 

Haftanın ikinci işlem gününe 9,0924 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,2169 
en düşük 9,0810 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1957 seviyesinde hareket eden kur günü %0,95 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,2055 seviyesinde. 

Destek: 8,9545 - 8,800 - 8,7035 

Direnç: 9,2055 - 9,3021 - 9,4565 
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EURUSD: 

1,1668 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1744 en düşük 1,1661 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1728 seviyesinde hareket eden parite günü %0,53 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1694 seviyesinde. 

Destek: 1,1627 - 1,1588 - 1,1561 

Direnç: 1,1694 - 1,1721 - 1,1760 

XAUUSD: 

Güne 1882 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1892 en düşük 1876 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1887 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,3 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk direnci 1893 seviyesinde. 

Destek: 1860 - 1838 - 1826 

Direnç: 1893 - 1905 - 1927 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 42,87 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,01 en 
düşük 41,6 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,89 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,35 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 42,23 seviyesinde. 

Destek: 42,23 - 41,56 - 41,16 

Direnç: 43,31 - 43,72 - 44,38 
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