InvestAZ Yatırım:

Molada İklim Bozuldu
Küresel hisse piyasaları rallisi duraklamaya geçerken yatırım ikliminde kısmi bozulma var. Haftanın ikinci
işlem gününe hafif satıcılı başlayan Türkiye piyasaları, Amerika ve Avrupa piyasalarına paralel hafif satıcılı
olarak devam ediyor. Seans başlangıcında beklentilerin üzerinde gelen Sanayi Üretimi verisi yerel piyasaları
destekleyen gelişme olarak öne çıktı. Amerika’da mali teşvik paketi beklentisi ile S&P500 rekor seviyesine
çok yakın seviyelerde seyrediyor. 3 Kasım’da gerçekleştirilecek Amerika’daki başkanlık seçimiyle birlikte
mali teşvik paketi, dünya borsalarının gidişatı açısından en kritik gelişmeler olarak ufukta durmakta. Yurt
içi piyasalarda bugün beklenenden güçlü gelen Sanayi Üretimi dışında son aylarda gündemde olan
ekonomik, siyasi veya jeopolitik olaylarda herhangi bir majör gelişme yaşanmadı. Gün içerisinde erken
seçim tartışmaları vardı.

Satır Başları:








Borsa İstanbul seansı satışla kapatmaya hazırlanıyor. BİST100 endeksi %0,42 düşerek 1.181
puana geriledi, BİST30 ise %0,83 düşüşle 1.296 seviyesindeydi. Dolar kuru artış kaydederek 7,92’yi
gördü, Euro ise 9,30 civarına düşerek satıcılı bir gün geçirdi. ABD’de açıklanan Tüfe rakamları
sonrası EUR/USD paritesi 1,1747’e geriledi.
IMF, Türkiye ekonomisi için GSYH tahminlerini korudu, enflasyon tahminini hafif aşağı çekti.
Rapora göre, Türkiye için bu yıl % 5,0 olan daralma tahmini ile gelecek yıl % 5,0 büyüme tahmini
aynı şekilde kaldı. Raporda 2025 yılı için uzun dönemli büyüme tahmini % 3,5 olarak açıklandı. IMF
Raporunda ortalama tüketici fiyat beklentisi hem bu yıl, hem de gelecek yıl için % 12,0'den %
11,9'a çekildi. İki yıl için de yıl sonu tüketici fiyat beklentisi % 12,0 oldu.
TCMB Kotasyon repo imkanı ile piyasayı 7 milyar 965 milyon TL fonladı.
ABD'de Eylül'de Tüketici Fiyatları Aylık %0,2 (Beklenti %0,2). Eylül'de tüketici fiyatları yıllık olarak
ise %1,4, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık %1,7 olarak açıklandı.
OPEC'in petrol üretimi Eylül'de 47 bin varil/gün azaldı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC)
günlük ham petrol üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre 47 bin varil/gün düşüşle 24 milyon 106
bin varil/gün oldu.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BİST 100
Güne 1.181 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.182 en düşük 1.171
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.172 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %0,5 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 17,7 milyar TL
seviyesinde.

Şirket Haberleri:
Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH): Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 12.10.2020 tarihinde düzenlenen ''Çorum İli,
Merkez İlçesi, Celilkırı Mahallesi 754 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine
katılmıştır. 144.900.195,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 12. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler
değerlendirme aşamasındadır.
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP): 07/09/2020 Tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız
45.149.280 TL lik yatırım teşvik belgesi kapsamında Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesinde 134.645
m² arazi üzerinde 27.000 m² fabrika binası alımı gerçekleşmiş olup taşınmaz firma aktifimize alınmıştır.
Tadilat ve yenileme sürecinden sonra makina kurulumları başlayacaktır.

USDTRY
Güne 7,8879 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9276 en düşük 7,8718
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9270 seviyesinde hareket eden kur günü %0,48 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9500 seviyesinde.
Destek: 7,8900 – 7,8500
Direnç: 7,9500 – 7,9600
EURTRY
Güne 9,3305 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3353 en düşük 9,2846
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3109 seviyesinde hareket eden kur günü %0,24 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,2900 seviyesinde.
Destek: 9,2900 – 9,2600
Direnç: 9,3400 – 9,3600
EURUSD
1,1814 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1817 en düşük 1,1741
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1744 seviyesinde hareket eden parite günü %0,59 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1700 seviyesinde.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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Destek: 1,1700 – 1,1700
Direnç: 1,1800 – 1,1800
XAUUSD
Güne 1.923 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.926 en düşük 1.886 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.890 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,7 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.876 seviyesinde.
Destek: 1.876 – 1.862
Direnç: 1.915 – 1.940
BRENT
Güne 41,76 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,69 en düşük 41,66 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 42,28 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,34 artışla kapatmaya hazırlanıyor.
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