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InvestAZ Yatırım:  

Merkez Bankası’ndan Müdahale 

Borsa ve kurlardaki baskıya yurt dışı satış dalgası eklenince Merkez Bankası düzenlemeye gitti. 
Geçtiğimiz haftadaki faiz kararından sonra yükselişe geçen döviz kurları ve serbest düşen borsalara bir 
olumsuz haber daha eklendi. Amerika borsaları önceki gün sert düşerek uzun bir süredir düşen Avrupa 
borsalarına katılmış oldu. Türkiye’de piyasalar tatilken Dolar/TL’nin 8,32’ye kadar yükselmesinin ardından 
bu sabah seans öncesi Merkez Bankası’ndan müdahale geldi. Borsa İstanbul’un sert düşüşüne devam 
ederek bugün de sabah büyük bir düşüşle açılması beklenirken TCMB BIST’te repo ve ters repo işlemleri 
yapmayacağını açıkladı. Bu şekilde Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti’ni artırılacakken Dolar/TL’nin ilk 
tepkisi 8,27’ye gerilemek oldu. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’da satışların devam edeceğini 
düşünüyoruz. 1.137’nin Çarşamba günü kırılmasıyla yeni hedef 1.096 puan olarak gözükmektedir. 
Piyasalarda dur durak bilmeyen düşüşlerin ise Amerika seçimlerinin tamamlanmasının ardından yön ve hız 
değiştirmesi muhtemel. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar yarım gün olan Çarşamba seansında düşüş göstermişti. BİST100 %2,2 düşüşle 1.126 

seviyesine indi, BİST30’da ise BİST100’e paralel olarak %2,24 düşüş yaşanarak, 1.238 puandan 

seans kapandı. Güne artışla başlayan döviz kurları, yükselişe devam ediyor. Piyasalarda an itibariyle 

Dolar 8,31, Euro 9,71 olarak alım satım görmekte. Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş dikkat 

çekti, varil başına fiyat 37 $’ a kadar geriledi. 

 Türkiye, 3. çeyrekte en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu, en fazla satış 

yapan 2. ülke oldu. 

 G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandeminin vurduğu yoksul ülkelerin 

büyüyen borç problemlerinin çözümü için ortak bir çerçeve belirlenmesi müzakerelerini sonuca 

bağlamak için 13 Kasım'da olağanüstü toplantı ile bir araya gelecek. 

 Moderna: Coronavirüsü pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki etkisi devam ederken Moderna 

firması insanlar üzerinde denediği Coronavirüsü aşısını piyasaya sürme hazırlığına başladığını 

açıkladı. 

 ABD’de 3. çeyrekte GSYİH yıllık bazda %33,1 büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre ise %7,4 artış yaşandı. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.126 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.152 ve en düşük 

1.126 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % -2,22 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 

endeksi günü 9,53 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.127 

Direnç: 1.139 

 

Şirket Haberleri: 

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı 

Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis 

edilmekte olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim 

kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 2 (iki) adet, 2*(3,6MWm/3,429MWe) 

gücündeki T6 ve T7 no'lu Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri'nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından 29/10/2020 tarihinde yapılmış olup; tesis Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik 

enerjisi üretimine başlanmıştır. 

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER): Şirketimizin 19.10.2020 tarihli özel durum açıklamasına konu ihracı 

tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notları, S&P tarafından B+ (durağan), Fitch 

tarafından BB- (negatif) olarak teyit edilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 8,2904 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,3301 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,3500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,2900 - 8,2500 

Direnç: 8,3500 - 8,3700 

EURTRY 

Güne 9,6921 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,7323 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,7700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,6700 - 9,6000 

Direnç: 9,7700 - 9,8100 

EURUSD 

Güne 1,1673 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1679 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1700 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 1,1700 - 1,1700 

Direnç: 1,1700 - 1,1700 

XAUUSD 

Güne 1.868 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.880 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.866 – 1.858 

Direnç: 1.880 – 1.886 

BRENT 

Güne 38,14 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 38,02 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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