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InvestAZ Yatırım:  

Euro Bölgesi Beklentilerin Üzerinde Büyüdü 

Bugün takip edilen Euro Bölgesi öncü GSYH büyümeleri beklentilerin üstünde geldi. Almanya ekonomisi 
2020 yılının 3. çeyreğinde %6,8 olan beklentilerin üzerinde %8,2 büyürken, Avrupa bölgesinin en sorunlu 
ekonomileri İtalya ve İspanya da beklentilerin oldukça üzerinde bir 3. Çeyrek performansı gösterdi. Avrupa 
borsalarında haftalardır süren, vaka sayılarında 1. Dalgayı geçen koronavirüste 2. Dalga riskleri devam 
ediyor. Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde’ın dün konuşmasından sonra 1,17’nin altına sarkan 
paritede yılın sonuna doğru düşüşlerin devamı beklenebilir. Uzun zamandır 1.20 ve üzeri konuşulan 
EURUSD paritesinde önceden belirttiğimiz görüşümüze paralel düşüşün sebebi olarak AMB’nin dün 
tutunduğu güvercin tavır ve para politikasında sınırsız destek mesajları gösteriliyor. Avrupa hisse piyasaları 
bugün genel itibarı ile GSYH verilerinin desteğiyle düşüşüne ara verdi ve yatay/hafif alıcılı bir seyir izliyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar gün ortasına satışla giriyor. BİST100 %1,52 düşüşle 1.110 seviyesinde, BİST30 ise %1,58 

düşerek 1.218 civarında seyrediyor. Dolar kuru 9,34, Euro 9,74 seviyelerine yükseldi. 

 Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı: Eylül ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yıllık %59,4 azaldı. 

 Merkez Bankası repo ihalesinde toplam teklif 41 milyar 500 milyon TL, Merkez Bankası repo 

ihalesinde kabul edilen toplam tutar 10 milyar TL, repo ihalesinde ortalama basit faiz %14,84, 

ortalama bileşik %15,91 olarak gerçekleşti. 

 Alman ekonomisi 3. çeyrekte % 8,2 büyüdü, 2020'nin tamamında % 5,5 daralma bekleniyor. 
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BİST 100  

Endeks güne 1120,85 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1102,57 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1109,44 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.102 

Direnç: 1.116 

 

Şirket Haberleri: 

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGYO): Almanya'nın Vestfalya eyaletinin Recklinghausen 

şehrinde yer alan 417 m2 kiralanabilir alana sahip 3 daire 1 ticari alandan oluşan ve 40.000 € yıllık kira geliri 

bulunan taşınamazın 500.000 €'ya satın alımı amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Şirketimizin son üç yıl 

içerisindeki benzer nitelikteki açıklamalarına dair bilgiler 24.09.2020 tarihli açıklamamızda mevcuttur. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 8,3440 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,2904 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,3491 ve en düşük 8,2678 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,3700 seviyesinde. 

Destek: 8,2900 - 8,2400 

Direnç: 8,3700 - 8,4000 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,7465 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,6921 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,7498 ve en düşük 9,6423 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,7800 seviyesinde. 

Destek: 9,6800 - 9,6100 

Direnç: 9,7800 - 9,8200 

EURUSD 

Güne 1,1673 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1674 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1694 ve en düşük 1,1660 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

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

Destek: 1,1700 - 1,1600 

Direnç: 1,1700 - 1,1700 

 

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  

 

 

ALTIN 

Ons altın haftanın son işlem gününe 1.868 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.878 en düşük 

1.864 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.869 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.880 seviyelerinde. 

Destek: 1.866 – 1.858 

Direnç: 1.880 – 1.886 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 38,14 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 38,68 en 

düşük 37,40 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 38,45 seviyesinde hareket eden emtiada %0,5 artışla 

gözleniyor. 
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