InvestAZ Yatırım:

Enflasyon Borsayı Frenledi
Güne yükselişle başlayan borsalar enflasyon verisinin ardından hız kesti. Dün başlayan sert yükselişin
ardından bugün de piyasalarda alıcılar ağırlıktaydı. Sabah açıklanan enflasyon rakamlarından sonra
borsalarda alıcılar yavaşladı, Dolar/TL kuru 8,48’e yaklaştı. TÜFE yıllık bazda %11,9’a yükselirken ÜFE’ndeki
artış aylık %3,55 ile yıllık ÜFE’ni %18,2’ye getirdi. Enflasyonda yıl sonuna doğru beklenen artış Ekim ayında
ortaya çıktı ve döviz kurları üzerindeki baskıyı devam ettirdi. TCMB bugün döviz kurlarındaki hareketi
engellemek adına birtakım önlemler almıştı. Döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranını
%11,75’den %13,25’e çıkartan Merkez Bankası’nın açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz %14,99 olarak
gerçekleşti. TLREF, swap, ağırlıklı ortalama fonlama faizi ve tahvil faizleri hep birlikte yukarı yönlü
tırmanışına devam ediyor. Küresel hisse piyasalarında ABD seçimleri öncesi ralli hız kesmeden devam
ediyor. Amerika ve Avrupa borsalarının tamamı güçlü alımlarla yükselişini sürdürdü. Seçim sonuçlarının
normal şartlarda TSİ 4 Kasım gününün ilk saatlerinde açıklanması bekleniyor. Bu seçime özel ise sonuçların
açıklanmasının ertelenmesi olasılığı gündemde.

Satır Başları:









Borsalar gün ortasına alıcılı giriyor. BİST100 endeksi %0,43 yükselerek 1.138 seviyesinde. BİST30
ise %0,32’lik bir artışla 1.250 puandan işlem görüyor. Döviz kurlarında yükseliş devam etti. Dolar
8,47, Euro 9,91 seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı %2,41 artarak 39,88 dolara yükseldi.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Ekim ayında aylık %2,13 , yıllık %11,89 arttı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başlayacak. Toplantıda İzmir Depremi ilgili
bir brifing verilecek. Kabine, koronavirüs ve Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri de
değerlendirecek.
ABD’de bugün Başkanlık ve Temsilciler Meclisi seçimleri düzenleniyor. Seçim sonuçları Türkiye
saati ile yarın gece 03.00’te açıklanacak.
Merkez Bankası repo ihalesinde toplam teklif 43 milyar 150 milyon TL, kabul edilen toplam tutar
10 milyar TL, ortalama basit faiz %14,99, ortalama bileşik %16,07 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası, TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadı.

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.
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BİST 100
Endeks güne 1.138 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.145 seviyesini gören BİST100
endeksinin şu saatlerde 1.142seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.132
Direnç: 1.145

Şirket Haberleri:
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Ekim 2020 tarihli
toplantısında Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiye istinaden; İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar
Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"nde yer alan ofis üniteleri içerisinden;
toplam 28.001,20 m² büyüklüğündeki alanın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya satışının
gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşme imzalanmış olup, 427.018.300, -TL tutarındaki satış bedelinin tamamı
tahsil edilmiştir.
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB): Bankamız 448 milyon Euro ve 238 milyon ABD
Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında
kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam
maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Libor+%2,50 olarak gerçekleşmiştir.
Aksa Enerji Üretimi A.Ş. (AKSEN): Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen
Enerji Ticareti A.Ş.", ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı
üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya
başvurmuştur.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

USDTRY
Şu saatlerde 8,4675 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,4395 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,4704 ve en düşük 8,4096 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,4900 seviyesinde.
Destek: 8,4300 - 8,3900
Direnç: 8,4900 - 8,5100
EURTRY
Şu saatlerde 9,8925 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,8258 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,9010 ve en düşük 9,7754 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,9400 seviyesinde.
Destek: 9,8100 - 9,7300
Direnç: 9,9400 - 9,9800
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.
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EURUSD
Güne 1,1637 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1681 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,16890 ve en düşük 1,1635 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1700 seviyesinde.
Destek: 1,1600 - 1,1600
Direnç: 1,1700 - 1,1700
ALTIN
Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.896 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.899 en düşük
1.887 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.893 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek
1889 seviyelerinde.
Destek: 1.889 – 1.882
Direnç: 1.900 – 1.905
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 39,19 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 40,06
en düşük 38,65 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 39,82 seviyesinde hareket eden emtiada %2,18 artışla
gözleniyor.

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.
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