InvestAZ Yatırım:

Cumhurbaşkanı’nın Açıklamasıyla Borsada Rekor
Borsalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajların ardından rekora doymuyor. Ekonomide yeni
dönemi işaret eden Cumhurbaşkanı, piyasaların etkin, şeffaf ve istikrarlı bir hale ulaştırılacağının
sinyallerini verdi. Enflasyonu tek haneye indirmede kararlı olduklarını belirtirken iş ve yatırım ortamının
düzeltileceğini ve güven ile kredibilitenin artırılacağını söyledi. Piyasalarda bu açıklamalar sonrası adeta bir
bayram havası ve coşku vardı. Bankalar endeksi günü %9’a yakın kazançla kapatmaya hazırlanırken BIST100
ve BIST30 endekslerinde sırasıyla %3 ve %4’e yakın kazanç var. Dolar/TL kuru bu gelişmeler esnasında 7,80
seviyesine kadar gerilerken akşam saatlerinde 7,90’a yakın seviyelerden işlem görüyor. Son haftalarda
artan Eur/Usd paritesindeki düşüşün de etkisiyle Euro bugün 9,20’li seviyelere kadar geriledi. BIST100
endeksinde son yıllarda devam eden dolar artış etkisi ve borsadaki gerileme ile oluşan Dolar bazlı
ıskontodaki tarihi seviyeler Ekim ayı sonunda başlayan yükseliş hareketinin sonucunda büyük ölçüde
tersine döndü. Borsa İstanbul’un dolar bazındaki kazancı %20’ye yakınlaştı.
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Borsalarda hafta ortasında güçlü alış görüldü BİST100 seans kapanışına doğru %2,73 artışla 1.276
puandan, BİST30 ise %3,73 ile 1.426 seviyesinden işlem görüyor. Borsalarda Bankalar Endeksi’nin
(XBANK) %8,56 artarak diğer endekslerden ayrıştığı gözlemlendi. Döviz kurları düşüşe devam
ediyor, Dolar kurunda 7,88, Euroda 9,27 olarak işlem görülmekte. Dolar 8,06, Euro 9,51
seviyelerinden işlem görüyor. Gram Altın ise düşüş kaydederek 470 Liraya kadar geriledi.
Efkan Ala, yapılan görev değişikliği ile AK Parti Genel Başkan Yardımcılığını Cevdet Yılmaz'dan
devraldı.
TCMB, glp repo imkanı ile piyasaya 12 milyar 500 milyon TL verdi. Bankaların glp'den % 14,75 faizle
kullandığı miktar 17 milyar 10 milyon TL olarak gerçekleşti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını
tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da Fener Rum Patriği'yle görüşecek. Pompeo’nun
açıklanan programında İstanbul’da sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüşeceği
belirtildi.
ECB Başkanı Lagarde: "Olumlu finansman şartlarını değerlendirirken tek koşul finansman
koşullarının miktarı kadar süresini de içerir. Döviz piyasasındaki hareketler enflasyon patikasını
olumsuz etkileyebilir." Açıklamasında bulundu.
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BİST 100
Güne 1250 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1285 en düşük 1248
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1277 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % 2,75 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 46 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.284
Direnç: 1.275

Şirket Haberleri:
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD): Şirketimizin, İzmir Menderes Belediye'sinden
ihale usulü ile 18.06.2020 tarihinde satın alındığı 3 ada 49 parsel deki 60.000 m2 taşınmaz, İzmir Adnan
Menderes Havaalanına çok yakın mesafede olması nedeni ile kiralama amaçlı depolama alanı ve antrepo
yapılabilmesi için imar planı çalışmalarına başlatılacaktır.
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC): Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında
Şirketimizin 1.500.000.000 TL (Bir milyar beşyüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde, 375.000.000 TL (ÜçyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden
karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL (Bir milyar yüzyirmibeş milyon Türk Lirası) nakit
(bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (Bir milyar beşyüz milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına karar verilmişti.
Bu kapsamda ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.11.2020 tarihinde (bugün)
başvuru yapılmıştır.
RTA Labaratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Şirketimiz Koranavirüs
önlemleri kapsamında RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş tarafından denetlenerek tüm
üretim alanlarını kapsayan "SAFE COVID-19 Güvenli Üretim Alanı" belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu
çerçevede periyodik olarak ilgili kriterlere göre denetlenecek olan tesisimizde üretim süreci ve personelin
Covid-19'a karşı gerekli ve yeterli önlemlerle iş sürekliliğinin sağlandığı tescil edilmiştir.

USDTRY
Güne 8,1548 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,2029 en düşük 7,8314
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8752 seviyesinde hareket eden kur günü %3,44 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,7400 seviyesinde.
Destek: 7,7400 - 7,600
Direnç: 8,1100 - 8,3400
EURTRY
Haftanın üçüncü işlem gününe 9,6345 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
9,7065 en düşük 9,2098 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,2641 seviyesinde hareket eden kur günü %3,84
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azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,0800 seviyesinde.
Destek: 9,0800 - 8,900
Direnç: 9,5800 - 9,8900
EURUSD
1,1809 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1833 en düşük 1,1753
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1762 seviyesinde hareket eden parite günü %0,4 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1700 seviyesinde.
Destek: 1,1700 - 1,1700
Direnç: 1,1800 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.873 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.884 en düşük 1.856 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.878 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,55 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.851 seviyesinde.
Destek: 1.851 – 1.840
Direnç: 1.879 – 1.896
BRENT
Haftanın üçüncü işlem gününe 43,98 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 45,30 en
düşük 43,60 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,84 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,82 artışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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