InvestAZ Yatırım:

BDDK’nın Adımıyla Döviz Düşüyor
BDDK’nın swap düzenlemesi Dolar kurunu 8,10’a çekerek piyasalara sabah morali verdi. Gün içerisinde
ve 19 Kasım’a kadar borsaları ve dövizi olumlu etkileyen adımların bu şekilde devam etmesi halinde rallinin
de devamı beklenebilir. Vadelerine göre swap işlemlerinin limitlerinin artırılmasıyla döviz kurları sabaha
gerileyerek başladı. Borsa İstanbul dünün kapanışında tarihi rekor seviyesine çok yakın seviyelerdeydi.
Olumlu haber akışının sürmesi halinde bugünün ve devamında yeni rekorlar bekleyebiliriz.

Satır Başları:










Borsalar Salı seansını alışla kapatmıştı BİST100 Salı günü %0,93 yükselerek seansı 1.243
seviyesinden kapattı, BİST30 ise %1,24 artışla 1.372 puandaydı. Döviz kurları sabah saatlerinde
BDDK’nın swap limitleri düzenlemesiyle düşüşe geçti. Piyasalarda Dolar 8,12, Euro 9,59
seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrolde yükseliş devam ediyor, varil başına 44 $ olarak
piyasalarda alım görmekte.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.
BDDK, yabancı bankalara swap limitlerinde değişiklik yaptı. Vadede TL satım yönünde
gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu
işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak
belirlenen sınırlama vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5, vadesine 30 gün kalan
işlemler için %5 yerine %10, vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20 yerine %30 olarak yeniden
belirlendi.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Efkan Ala getirildi.
Ankara'nın ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma
kısıtlaması getirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu haftadan itibaren Fransa, İsrail, Türkiye, BAE, Suudi
Arabistan ve Katar'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Pfizer'ın geliştirdiği
koronavirüs aşısının ABD'de nüfusun en kırılgan bölümü için Aralık ayında hazır olacağını söyledi.
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BİST 100
Dün endeksin 1.243 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.244 ve en düşük
1.219 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,93 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 35,13 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.228
Direnç: 1.244

Şirket Haberleri:
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN): Şirketimiz ile Çin'in en büyük takım çelik üreticilerinden birisi ("Tedarikçi")
arasında Transit İhracat İşbirliği Anlaşması bugün (11.11.2020) imzalanmıştır. Mevcut durumda ihracat
geliri olmayan Şirketimiz, bu anlaşmayla satış gelirleri arasına 01.01.2021'den itibaren 26 ülkeye yapılacak
transit ihracat gelirlerini de ekleyecektir. Anlaşma kapsamında 2021 yılında yaklaşık 500 ton takım çeliği
transit ihtacatı yaparak yaklaşık 900.000 EUR ek satış geliri yaratmayı, 2022 yılında bu katkının 2-3 Milyon
EUR seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Takip eden senelerde anlaşmanın devamlılığı ve ihracat yapılan
pazarlardaki penetrasyonun artırılmasıyla gelirlere olan katkının artması muhtemeldir.
Tedarikçi'nin dünyadaki en rekabetçi fiyatlarla yüksek kalitede takım çeliği üretimi yapan şirketlerden birisi
olması, ihracata başlangıçta Şirketimize oldukça önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bunun yanı
sıra Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi kapılarını kısmen veya tamamen Türkiye ile ticarete
kapatmış ve Türk ürünlerine boykot uygulayan ülkelerde, satışı yapılan ürünlerin Çin menşeli olması
sayesinde transit satış ihracatı ile pazar payı elde edilebilecektir.
Anlaşma Detayları:Anlaşmaya göre Şirketimiz Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhriyetlerden 26 ülkede,
Çin menşeli takım çelik üreticisinin "Münhasır Mümessiliğini" yapacaktır. Münhasır (Tek Satıcı) Mümessillik
kapsamında Şirketimiz iki türlü gelir yaratabilecektir.
1- Tedarikçi'nin doğrudan Çin'den veya Türkiye'de yer alan çelik servis merkezinden 26 ülkeye yapacağı
tüm satış gelirlerinden %5 komisyon alınacaktır.
2- Şirketimiz bu ülkelere kendi yapacağı transit ihracatta uygun gördüğü kar marjını uygulayacaktır.
01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan anlaşma bir sene geçerli olacak ve taraflarca fesih edilmediği
sürece her sene kendiliğinden yenilenecektir. 2021 yılı için herhangi bir alım garantisi olmamakla beraber;
2022 yılı için verilen 1.000 ton alım garantisinin herhangi bir cezai şartı yoktur. Anlaşma kapsamında verilen
herhangi bir teminat veya finansal yükümlülük bulunmamaktadır.
Arçelik A.Ş (ARCLK): 30.09.2020 tarihli açıklamamızı takiben Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak
sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığımız
tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangsu Eyaleti Changzhou şehrinde bulunan üretim tesisi, tesisin
bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların, KDV yükümlülüğü sonrası
nihai olarak 112.346.397 CNY (yaklaşık 139 milyon TL) tahsil edilmek suretiyle Jiangsu Konka Smart Home
Appliances Co. Ltd.'e devri için tüm ön koşullar ve satış sözleşmesinde belirtilen kapanış şartları bugün
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itibariyle yerine getirilmiş olup, satış bedelinin 105.000.000 CNY tutarındaki peşin kısmının tahsili ile birlikte
devir işlemi tamamlanmıştır.

USDTRY
Güne 8,1548 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,1960 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,2200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,1500 - 8,1100
Direnç: 8,2200 - 8,2400
EURTRY
Güne 9,6345 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,6986 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,7400 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,6300 - 9,5500
Direnç: 9,7400 - 9,7800
EURUSD
Güne 1,1809 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 - 1,1800
XAUUSD
Güne 1.873 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne
alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.887 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.875 – 1.868
Direnç: 1.887 – 1.891
BRENT
Güne 43,98 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 43,98 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz.
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