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InvestAZ Yatırım:  

Tüm Araçlar Kullanılacak 

Cumartesi günü atanan Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal’dan ilk açıklama geldi. Yeni başkan 
yaptığı açıklamada ”Gerekli politika kararları alınacak” diyerek 19 Kasım PPK toplantısı için büyük bir sinyal 
vermiş oldu. Dolar/TL’deki durdurulamayan yükseliş haftasonu yaşanan gelişmelerden sonra tersine 
döndü. Dolar kuru haftaya sığ da olsa Asya piyasalarında 8,35 seviyelerinden bir başlangıç yaptıktan sonra 
haftanın ilk seans başlangıcı öncesi 8,40 seviyesinin hemen altından işlem görüyor. Amerika seçimlerinde 
resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden seçilmiş başkan ilan edildikten sonra Cumartesi günü kabul 
konuşması mahiyetinde bir konuşma yaptı. Mevcut başkan Trump ise sonuçların henüz açıklanmadığını, 
sayım devam eden 5 eyalette süreci Pazartesi günü yargıya taşıyacağını belirtti. Amerika’da başkan belli 
olamazken borsalar S&P500, Nasdaq ve Dow Jones bugünkü vadeli piyasalarının gidişatına göre tarihi rekor 
seviyelerine çok yakın seviyeden işlem görüyor. Yükselişin devam ettiği taktirde Amerika’da seans 
başlangıcıyla birlikte tüm endekslerde rekorlar yenilenebilir. Mevcut durumda Türkiye borsalarının açılışı 
için de çok sert yukarı bir hareket ve yükselişin 19 Kasım’a kadar devamı beklenebilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar yeni haftaya hazırlanıyor BİST100 geçen hafta 1.191, BİST30 1.302 seviyesinden haftayı 

kapatmıştı. Sabah saatlerinde Dolar %1,43 düşüşle 8,39, Euro 9,99 seviyesinden işlem görüyor. 

Gram altın ise 530 Lira olarak piyasalarda alıcı buldu. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, görevden alınarak yerine eski maliye 

bakanı Naci Ağbal getirildi. 

 TCMB Başkanı Naci Ağbal: “Sonraki PPK'ya kadar mevcut durum gözden geçirilecek, gelişmeler de 

yakından takip edilecek ve oluşacak veriler ışığında gerekli politika kararları alınacak. Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir ” 

açıklamasında bulundu. 

 Azerbaycan Ordusu, Karabağ’ın Şuşa kentini Ermenistan işgalinden kurtardı. 

 ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı. Biden sonuçların ardından ilk açıklamasında ABD 

halkının kendini seçtiği için onur duyduğunu söyledi. 
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BİST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1192 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde 

en yüksek 1192 ve en düşük 1177 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,01 artışla tamamladı. Son 

işlem gününde BİST100 endeksi günü 21,7 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI): Yönetim Kurulu Üyeleri, 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel 

Kurul'unda verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar 

Payı Avansı dağıtılmamasına karar vermiştir. 

Aygaz A.Ş. (AYGAZ): Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Kuleli 

Tankercilik A.Ş.(‘Kuleli')'nin 14 Mart 2019 tarihinde %100'ünü devraldığı Bal Kaynak Su İthalat İhracat 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısa vadeli kredilerinin kapatılarak, yürütmekte olduğu su faaliyetiyle ilgili devam 

eden yatırımlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amaçlarıyla yapacağı sermaye artırımına 

katılmak üzere  Kuleli'nin sermayesinin 80.000.000 TL arttırılarak 98.000.000 TL'ye yükseltilmesi dolayısıyla 

yapılacak sermaye artırımına iştirak edilmesine, bu tutarın şirketimizce muvazaadan ari olarak nakden 

taahhüt edilerek 31.12.2020  tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir. 

Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO): Dijitalleşen dünyada şirketimizin uluslararası misyonuna uygun bir 

konumda olmak hedefiyle Kripto Varlık ve Elektronik Cüzdan alanında hizmet vermek üzere iştirakimiz 

INVEO Delta üzerinden, Estonya Cumhuriyeti'nde kurulu TROYA OÜ ve iştiraki EQUUS OÜ'nün satın 

alınmasına karar verilmiş, hem Elektronik Cüzdan hem de Kripto Varlık Borsası lisansı olan pasif şirketin en 

kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışma başlatılmıştır. Çeyrek asırdır sermaye piyasalarında 

sunduğumuz hizmet kalitesini, yeni nesil dijital ürünlerde sunacak bu iştirakimiz ile ilgili gelişmeleri 

önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. 

 

USDTRY 

Güne 8,5274 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,4072 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,3300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,3300 - 8,2400 

Direnç: 8,5100 - 8,6100 

EURTRY 

Güne 10,0504 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 10,0086 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,9400 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,9400 - 9,8600 

Direnç: 10,0700 - 10,1200 
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EURUSD 

Güne 1,1883 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1893 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.952 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde   seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1968 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.955 – 1.947 

Direnç: 1.968 – 1.974 

BRENT 

Güne 40,66 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 40,37 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 
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