InvestAZ Yatırım:

Piyasalar Haftaya İştahlı Başladı
Sabah açıklanan enflasyon verisiyle birlikte piyasalar coşkulu. Geçen haftaki yükselişini devam ettiren
Borsa İstanbul 1.160 puan seviyesine yaklaştı. TÜFE’nin Eylül ayında beklentilerin oldukça altında %0,97
olarak gerçekleşmesi, piyasalardaki alım iştahını destekleyen unsur oldu. Böylelikle yıllık enflasyon
%11,75’e geldi. Üretici fiyat endeksinde ise artış TÜFE’ye oranla daha yüksek. ÜFE Eylül’de aylık bazda
%2,65 artarak yıllık olarak %14,33 arttı. ÜFE’de gözlemlenen yükselişin yılın sonuna doğru tüketici
enflasyonu üzerinde zamana yayılarak etkisini arttırması bekleniyor.

Satır Başları:









Borsa İstanbul haftaya alımla başladı. Seansı artışla açan Bist100 %0,93 artarak 1.155
seviyesinden işlem görüyor, Bist30 ise %0,86 ile 1.293 puanla gün ortasına giriş yapacak. Dolar kuru
sabah değerlerinde kalarak 7,75, Euro ise artarak 9,11 olarak piyasalarda görüldü. Brent petrol
toparlanarak varil başına 40,45 $’a yükseldi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'ya geldi. Erdoğan tarafından kabul edilecek olan
Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşme yapması
planlanıyor. Daha sonra Yunanistan’a geçecek olan Stoltenberg’in Atina’da da üst düzey yetkililerle
görüşmesi planlanıyor.
Merkez Bankası'nın 2 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 41,38 milyar TL teklif geldi.
Merkez Bankası, bugün düzenlediği 2 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10
milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 41 milyar 380 milyon TL teklif geldi. İhalede en
düşük basit faiz %12,36, ortalama %12,58 ve en yüksek faiz ise %12,75 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK: Tüketici Fiyat Endeksi (tüfe) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı.
İngiltere'de Eylül'de CIPS Bileşik PMI (Final) 56,5 (beklenti 55,7, önceki 55,7) olarak açıklandı.
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Endeks güne 1.151 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.156 seviyesini gören BİST 100
endeksinin şu saatlerde 1.155 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Şirket Haberleri:
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS): 18.03.2020 KAP açıklaması ile şirketimiz çinko oksit
geri kazanım tesisi ile ilgili olarak üretilen çinko oksitin emtia fiyatlarındaki sert düşüş, satış pazarlarındaki
daralma ve hammadde teminindeki yetersizlikler sebebiyle tesiste kapasite düşürülmesine ve bakıma
alınmasına karar verildiği 08.4.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bildirilmişti. İlgi tesisimiz 01.10.2020
tarihi itibarıyla düşük kapasite ile faaliyetine yeniden başlamıştır.
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL): ABD merkezli bağlı ortaklığımız eZuce Inc. şirketinin,
stratejik açıdan işlevini tamamlamış olduğu ve maddi açıdan önemli bir beklentimiz kalmadığı için
kapatılmasına karar verilmiştir. Yapılan planlama ve ABD kanunları gereği tasfiye işleminin Ağustos 2021'de
tamamlanması beklenmektedir. eZuce Inc. şirketinin kapatılmasının yaratacağı gelir, işlemin
tamamlanacağı tarihte netleşecek olup tahmini beklentimiz 500.000 USD civarında olmasıdır. eZuce Inc.
şirketinin kapanmasının şirket faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir.

USDTRY
Şu saatlerde 7,7490 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,7628 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,7840 ve en düşük 7,7213 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,7200 seviyesinde.
Destek: 7,7200 – 7,6900
Direnç: 7,7800 – 7,8100
EURTRY
Şu saatlerde 9,1066 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 9,1015 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,1370 ve en düşük 9,0574 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,1400 seviyesinde.
Destek: 9,0600 – 9,0200
Direnç: 9,1400 – 9,1800
EURUSD
Güne 1,1715 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1751 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1754 ve en düşük 1,1708 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1700
Direnç: 1,1800
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ALTIN
Ons altın Güne 1.899 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.904 en düşük 1.887 seviyelerini
gören değerli metal şu saatlerde 1.900 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.907
seviyelerinde.
Destek: 1.890 – 1.880
Direnç: 1.907 – 1.915
BRENT
Güne 39,34 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 40,30 en düşük 39,30
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,16 seviyesinde hareket eden emtiada % 2,27 artışla gözleniyor.
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