InvestAZ Yatırım:

Piyasalarda Olumlu Hava Sürüyor
Borsalarda Lütfi Elvan yönetiminde yeni dönem yukarı yönlü fiyatlanıyor. Yurt içi piyasalardaki yükseliş,
seans başlangıcındaki düşüşün tersine dönmesiyle devam etti. BIST100 ve BIST30 endeksleri kapanışa
yaklaşılırken sırasıyla 1.242 ve 1.373 seviyelerinde. Güne 8,30’un üzerinde başlayan Dolar/TL kuru yeni
Hazine ve Maliye Bakanı’nın görevi devralması ve yaptığı piyasa dostu açıklamalarla an itibarı ile 8,16
seviyesinden işlem görüyor. Havayolu şirketlerinin çok sert yükseldiği bugünde bankalar endeksi de %3,5’e
yakın değer kazanarak endeksleri yukarı taşıyan endekslerin başında geliyor. Piyasalarda belirgin bir şekilde
para politikasında normale dönüş ve sıkılaştırma adımlarında geçmiş ayların tersine bir politika uygulaması
fiyatlanıyor. 19 Kasım’a doğru gidilirken piyasalardaki olumlu hava, bugün de devam etmiş oluyor.
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Borsalar Salı seansını alıcılı kapatmaya hazırlanıyor BİST100 %0,90 yükselerek 1.242 seviyesinden
işlem görüyor, BİST30 ise %1,16 artarak 1.371 puandan alış gördü. Döviz kurları gün ortasındaki
değerlerine göre düşüş kaydetti. Piyasalarda Dolar 8,16, Euro 9,64 seviyelerinden alım satım
gerçekleşiyor.
Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren
yeni bir koridor oluşturulacak. Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde
ateşkesin sağlanması için ortak bir anlaşma imzaladı.
Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurul’unda yemin etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi politikasının esasının, büyüme ve istihdamı artırma
amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve
uygulanmasının sağlanması olduğunu bildirdi.
Bankaların GLP'den %14,75 faizle kullandığı miktar 20 milyar 95 milyon TL olarak gerçekleşti.
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, 2021 bahar aylarında genel için yeterli aşı olmasını bekliyor.
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BİST 100
Güne 1.227 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.244 en düşük 1.219
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.243 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % 0,91 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 31 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.228
Direnç: 1.244

Şirket Haberleri:
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS): Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye
tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 140.000.000 TL
artışla 210.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 140.000.000 TL nominal değerli payların
halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye
Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR): Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının
kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 142.500.000 TL tutarında (%190 bedelli) artırılarak 217.500.000
TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 142.500.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları
21.10.2020 – 04.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının
kullanılmasının ardından kalan 156.671,768 TL nominal değerli payların 06 – 09 Kasım 2020 tarihleri
arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka
arz işlemleri kapsamında payların satışı 06.11.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Artırılan 142.500.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından
yeni pay alma hakları kullanma süresi (21.10.2020 – 04.11.2020) içerisinde 37.553.668,93 TL mahsuben ve
104.789.659,45 TL nakden, kalan payların 06.11.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan
fiyatlardan satılmasından 507.616,83 TL olmak üzere toplamda 37.553.668,93 TL mahsuben ve
105.297.276,28 TL nakit girişi olmak üzere 142.850.945,21 TL fon sağlanmıştır.
Nakit olarak artırılan 142.500.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar
çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni
çıkarılmış sermayesi 217.500.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar "
başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası
Kuruluna başvuru yapılmasına, iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oybirliği ile
karar verilmiştir.

USDTRY
Güne 8,0525 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,3887 en düşük 8,0372
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seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,1705 seviyesinde hareket eden kur günü %1,47 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,3600 seviyesinde.
Destek: 8,0100 - 7,8500
Direnç: 8,3600 - 8,5500
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,5147 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,9237
en düşük 9,4898 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,6496 seviyesinde hareket eden kur günü %1,41 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,8900 seviyesinde.
Destek: 9,4500 - 9,2500
Direnç: 9,8900 - 10,1200
EURUSD
1,1812 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1843 en düşük 1,1780
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1802 seviyesinde hareket eden parite günü %0,08 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1800 - 1,1700
Direnç: 1,1800 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.866 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.890 en düşük 1.860 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,78 artışla kapatmaya hazırlanıyor.
Ons Altın için ilk direnci 1.894 seviyesinde.
Destek: 1.864 – 1.847
Direnç: 1.894 – 1.907
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 42,03 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,28 en
düşük 41,71 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,00 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,42 artışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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