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InvestAZ Yatırım:  

Yeni Bakan Belli Oldu 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başına Lütfi Elvan getirildi. Dolar/TL’nin ilk reaksiyonu 8,35’e yükselmek 
oldu. Dün 8.00’a kadar gevşeyen Dolar kurundaki yükseliş bugün borsada aşağı yöne işaret ediyor. Haftanın 
ilk işlem gününde sert düşen döviz kurları ve yukarı sıçrayan borsaların bugün ve devamında biraz daha 
yön bulma çabasıyla yataya geçebileceğini düşünüyoruz. Odaklar 19 Kasım’da toplanacak olan PPK 
toplantısında ve bu toplantıdan çıkacak olan faiz kararında olacak. Amerika borsaları dün tarihi rekor 
seviyelerini rahatlıkla kırarak rekor tazeledi. Avrupa borsalarında da aşı haberleriyle bayram yaşanıyordu. 
Güne başlarken tahvil faizlerinde de %15’in altına gerileme yaşanıyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Pazartesi Alıştaydı BİST100 %3,32 artışla 1.232 puandan, BİST30 ise BİST100’e paralel 

yükselerek 1.355 seviyesine geldi. Döviz kurlarında ise düşüş devam ediyor. Döviz kurları sabah 

saatlerinde yükselişe geçti. Dolar %3,77 yükselişle 8,35, Euro %4,05 artışla 9,91 seviyesinden işlem 

görüyor.  

 İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan değerlendirme 

sonucu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebinin kabul edildiğini bildirdi. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına 

göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan atandı. 

 Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri 

açıkladı. Buna göre, yabancılar 17 milyar 274,3 milyon dolar tutarında alış yaparken, 17 milyar 

534,0 milyon dolar tutarında satış gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satışları 259,7 milyon 

dolar oldu.  

 Pfizer ile BionTech tarafından geliştirilen bir COVID-19 aşısının denekler üzerinde yüzde 90'dan 

fazla etkinlik gösterdiğinin açıklanması sonrası konuşan Fauci, ABD'de aşının dağıtımının yıl 

sonundan önce başlayabileceğini vurguladı. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.232 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.235 ve en düşük 

1.211 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 3,32 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 34,09 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN): İştirak ve sermaye yapıları açısından daha sade yapıya 

kavuşulması ve böylece ek tasarruf ve operasyonel verimlilik artışı sağlanması amacıyla, Şirketimizin %45 

oranında iştiraki olan, 150.000 TL ödenmiş sermayeli KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.' de sahip 

olduğu 67.500 adet nama yazılı payın tamamının; Letven Ventures Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi 'ne 

toplam 67.500 TL bedel karşılığında devrine k arar verilmiştir. 

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH): Bağlı 

Ortaklığımız, LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 

şirketimiz paylarını geri alım programı çerçevesinde hisse alımına ilişkin bildirimdir. 

09.11.2020 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT 

TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,70 - 10,72-TL fiyat aralığından 6.701 adet alış işlemi bağlı 

ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK,TURİZM, 

EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 09.11.2020 tarihi itibariyle 

%0,98 sınırına ulaşmıştır. 

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO): Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde, 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 496.000.000 

TL (% 400 oranında) artırılarak 620.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname 

Sermaye Piyasası Kurulunun 05/11/2020 tarihli 69/1361 sayılı toplantısında onaylanmıştır. 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (EKGYO): Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Beykoz 

İlçesi, Riva Mahallesi, İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Düşler Vadisi) 

kapsamında, 3202 Parselde yer alan 199 adet konut, 68 adet dükkan kullanımlı toplam 267 adet bağımsız 

bölüme ait Yapı ruhsatları alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 776 adet olmuştur. 

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS): Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş’nin Ekim 2020 trafik sonuçlarına 

ait yayınladığı verilere göre Ekim 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre misafir sayısında -42%, 

doluluk oranında ise -10.6p değişim gerçekleşmiştir. Gene aynı dönemde İç hatlar misafir sayısında -19% 

dış hatlar misafir sayısı -65% olarak gerçekleşirken doluluk oranı iç hatlarda -11.3p, dış hatlar -14.1p 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 8,0525 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,1327 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,2200 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 8,0400 - 7,9500 

Direnç: 8,2200 - 8,3100 

EURTRY 

Güne 9,5147 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,6173 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,7300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,5000 - 9,3800 

Direnç: 9,7300 - 9,8500 

EURUSD 

Güne 1,1812 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1826 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1800 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.866 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.890 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.865 – 1.850 

Direnç: 1.890 – 1.900 

BRENT 

Güne 42,03 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,95 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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