InvestAZ Yatırım:

ABD Seçimleri Mahkemelik
Amerika’da seçimler yargıya taşındı. Biden’ın önde götürdüğü seçimlerde Trump’ın ekibi birden çok
eyaletteki seçim sonuçları için dava açtı. Pensilvanya’da Cuma gününe kadar sayımların süreceği izni alınan
seçimlerin önümüzdeki haftaya sarkması ihtimali yükseliyor. Amerika borsaları açılışta yükseldi ve rallisine
devam ediyor. Borsa İstanbul’da akşam saatlerine gelinirken anlık gelen satışla endeksler eksiye dönmüş
olsa da sebebi anlaşılmayan fiyat hareketliliğinde tekrar alımların gelmesiyle yukarı yönlü hareket sürdü.
BIST100 1.175 sınırında iken BIST30 endeksi 1.280 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Euro/Dolar
paritesindeki yükselişle Euro bugün 10 TL’nin üzerine çıktı. Finansal piyasaların yakından takip ettiği
Dolar/TL hareketliliğinin yerini bugün paritedeki hareketlilik sebebiyle Euro/TL aldı. En dikkat çeken büyük
fiyat hareketlerine bugün gümüş %3,75 değer kazanarak 24,80’e, ons altın ise %1,30 değer kazanarak
$1.930 seviyesine geldi.
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Borsalarda Perşembe seansını alışla kapatmaya hazırlanıyor. Gün ortasında BİST100 %0,63 artışla
1.175, BİST30 %0,35 yükselerek 1.284 seviyesinden işlem görmekte. Euro 10 liranın üzerine çıkarak
10,01 seviyesinden işlem görüyor, Dolar kuru ise sabit kalarak 8,45 seviyesinde. ABD seçimlerinden
kaynaklı volatilite sonucu EUR/USD paritesinin piyasalarda %0,98 yükselerek 1,1830’dan işlem
görmesi dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yerli aşının, bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes
Üniversitemizde başladı” açıklamasında bulundu.
Bankaların glp'den % 14,75 faizle kullandığı miktar 27 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti.
EPGİS: 06/11/2020 itibarıyla Motorinde 10 krş/lt, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış
olmuştur.
IMF Ve Dünya Bankası Ekim 2021'de yapılacak Fas toplantısını bir yıl erteledi.
Trump Kampanyası Las Vegas'ta bugün tsi 19.30'da "büyük açıklama" yapacağını duyurdu. ABD
başkanı Trump, twitter'dan "oy sayımını durdurun" açıklaması yaptı.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları -7 bin ile 751 bin oldu (beklenti 741 bin).
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BİST 100
Güne 1.173 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.185 en düşük 1.166
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.168 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % 0,05 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 21 milyar TL
seviyesinde.

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye
göre;Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda,
Bugamed Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 250.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Bugamed, organik atıklardan yüksek teknolojili kullanarak Medikal kollajen üretmeyi planlıyor. Ülkemizde
üretimi olmadığı için ithalata bağımlı olduğumuz Medikal Kollajen, yapay kalp kapakçığı, yapar kornea,
yapay deri ve birçok ilaç üretiminde hammadde olarak kullanılıyor.
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP): Firmamızın %50 oranında iştiraki olan Kırmızı
Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. üretimini yapmakta olduğu solunum cihazları ile alakalı Polonya menşeili bir
firma ile 20 adet cihaz için sözleşme imzalamış ve ön ödemesini almıştır. Cihazlar sevkiyata hazır halde olup
karşı firmanın istediği tarih doğrultusunda teslim edilecektir.

USDTRY
Güne 8,4273 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,4795 en düşük 8,4114
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,4668 seviyesinde hareket eden kur günü %0,54 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,4900 seviyesinde.
Destek: 8,4300 - 8,3800
Direnç: 8,4900 - 8,5200
EURTRY
Haftanın dördüncü işlem gününe 9,8790 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
10,0267 en düşük 9,8472 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 10,0188 seviyesinde hareket eden kur günü
%1,41 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 10,0800 seviyesinde.
Destek: 9,900 - 9,7800
Direnç: 10,0800 - 10,1400
EURUSD
1,1716 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1860 en düşük 1,1711
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1822 seviyesinde hareket eden parite günü %0,9 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde.
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Destek: 1,1700 - 1,1600
Direnç: 1,1900 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.905 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.933 en düşük 1.902 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.928 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,2 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.940 seviyesinde.
Destek: 1.909 – 1.890
Direnç: 1.940 – 1.952
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününe 41,22 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 41,30
en düşük 40,33 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,07 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,39 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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