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InvestAZ Yatırım:  

Pozitif Seyre Devam 

Amerika başkanlık seçimleri öncesi dün başlayan pozitif seyrin bugün de devam etmesi bekleniyor. 
Haftanın ilk gününde küresel hisse piyasalarındaki olumlu havadan beslenen İstanbul Borsalarında yukarı 
yönün bugün de devam edeceği öngörülüyor. Dolar kuru sabah saatlerinde düşüşe geçse de vadeli seansı 
başlangıcı öncesi tekrar 8,44 seviyesinden işlem görüyor. TCMB dün aldığı kararla fonlama maliyetini 
%14,75 olan üst banda doğru yaklaştırarak Dolar/TL’deki yükselişi durdurmaya çalışmıştı. Dün gelen imalat 
PMI verilerinden güç bulan yurt içi piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon verisine odaklanacak. Sabah 
10:00’da açıklanacak olan ÜFE ve TÜFE verilerinde yıl sonuna doğru artış bekleniyordu. Döviz kurları sabah 
saatlerinde yatay bir görünüm izlerken açıklanacak olan enflasyon verilerine göre yön tayin edecektir. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar dün alıcılıydı. BİST100 %1,91 artışla 1.133 seviyesinden seansı kapatmıştı, BİST30 ise 

1.245 puandaydı. Dolar kuru sabah saatlerinde 8,43, Euro 9,84 seviyesinden işlem görüyor. 

 İzmir depreminde ölü sayısı 100’ü geçti. 

 ABD’de bugün Başkanlık ve Temsilciler Meclisi seçimleri düzenleniyor. Seçim sonuçları Türkiye 

saati ile yarın gece 03.00’te açıklanacak. 

 TÜİK bünyesinde Alo 124 (TÜİK) çağrı merkezi kuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

bünyesinde Alo 124 (TÜİK) çağrı merkezi kuruldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 

vatandaşların çeşitli konularda bilgi alabilmeleri amacıyla 124 kısa numarasını TÜİK'e tahsis etmişti. 

 OPEC'in günlük petrol üretimi Ekim ayında arttı. Bloomberg News'un derlediği verilere göre 

OPEC'in Ekim ayında üretimi 470 bin varil/gün artarak 24,74 milyon varil/gün seviyesine çıktı. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.133 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.143 ve en düşük 

1.117 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,91 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 25,92 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.127 

Direnç: 1.143 

 

Şirket Haberleri: 

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE): Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Atatürk Kültür 

Merkezi (AKM) Projesi'nde, işveren Sembol-Yeni Yapı İnşaat İş Ortaklığı'ndan, Profesyonel Sistemler 

Elektrik İşleri'ne yönelik 4.750.000 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır.Böylece Atatürk Kültür Merkezi 

(AKM) Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 26.750.000 TL+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin 45 günde 

bitirilmesi planlanmaktadır. 

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): 26.10.2020 tarihli açıklamamızda, 

Şirketimizin (Yüklenici), İstanbul'da devam etmekte olan, HITACHI ZOSEN INOVA AG - MAKYOL İNŞAAT 

SANAYİ TURİZM A.Ş. ortak girişiminin (Ana İşveren) üstlendiği, "İBB ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ 

YAPIMI İŞİ" dahilindeki "PROSES DCS İLE ENTEGRE OLACAK, PROSES, NON-PROSES ELEKTRİK-MEKANİK 

SİSTEMLERE AİT DCS (Dağınık Kontrol Sistemi) SİSTEMİ" işlerine yönelik olarak MAKYOL İNŞAAT SANAYİ 

TURİZM VE TİCARET A.Ş.'ne (İşveren) verdiği 450.257,00€ +K.D.V. tutarındaki teklif kabul edilmiş olup 

sözleşme imzalanma aşamasına geçildiği kamuoyuna duyurulmuştu. 

Bahsi geçen işin sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 450.257,00€ +K.D.V. tutarındadır. 

İşin 150 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Şirketimizin, Aksa Enerji Üretim A.Ş.' ne ait, Antalya'da kurulu 

ve Özbekistan Taşkent'e Taşınacak olan toplam 240MW büyüklüğündeki Doğalgaz Kombine Çevrim 

Santrali için 

"110 kV Substation ; Kontrol ve Koruma Sistemi, Haberleşme Sistemi, Elektrik ve Mekanik Ekipmanları, 

Mühendislik, Kurulum Test ve Devreye Alma dahil Anahtar Teslim İşleri" kapsamında Aksa Enerji Üretim 

A.Ş.'ne verdiği vergiler hariç 3.650.000Euro tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine 

başlanmıştır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli 

açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 8,4395 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,4263 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,4100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,4100 - 8,3900 

Direnç: 8,4400 - 8,4600 
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EURTRY 

Güne 9,8258 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,8276 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,8600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,7900 - 9,7500 

Direnç: 9,8600 - 9,8800 

EURUSD 

Güne 1,1637 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1654 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

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

Destek: 1,1600 - 1,1600 

Direnç: 1,1700 - 1,1700 

XAUUSD 

Güne 1.896 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.889 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.889 – 1.886 

Direnç: 1.897 – 1.902 

BRENT 

Güne 39,19 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 38,95 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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