InvestAZ Yatırım:

Enflasyonda Tek Hane
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonda tek hane hedefini ve yaklaşmakta olan reform paketini açıkladı.
Yapısal reformlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı, yatırım ortamının iyileştirilmesinde gerekli olan hususların
yaklaşmakta olan yeni reform paketleriyle hedefe ulaşılacağının altını çizdi. Piyasalarda bugün rallinin
devamı vardı. Borsalar yükselirken Dolar kuru 7,60 seviyelerinden işlem gördü, Euro ise 9.00 seviyesinin
altına indi. BIST100 endeksi kuvvetli direnç seviyesi olan 1.200 seviyesini aştıktan sonra hızlı bir şekilde
1.300 sınırına dayandı. Yeni haftanın başlangıcıyla birlikte 1.300 seviyesinin kırılması, bu seviyenin
üzerindeki yeni seviyelerin de konuşulmaya başlanmasına neden olabilir. Dolar kurunda da haftanın
kapanışında 7.70 seviyesinin altında kapanışlar önümüzdeki haftada düşüşün devamı açısından çok önemli
bir gösterge olacaktır. Dolar/TL kuru kapanışa yaklaşılırken 7,69 seviyesinde.

Satır Başları:









Borsalar haftayı alıcılı sonlandırıyor Hafta kapanışına doğru BİST100, %1,09 artışla 1.285, BİST30
ise %0,64 artarak 1.435 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları gün içindeki değerlerine göre
alışa geçti. Dolar 7,69, Euro 9,09’dan piyasalarda alış gördü. Piyasalarda ons altının %0,9 yükselişle
1.892 seviyesinden işlem gördüğü gözlemlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Tekirdağ Kongresi’nde, “Ekonomide Reform Dönemini
Başlatıyoruz. Öncelikli hedefimiz enflasyonu hızlıca tek haneli seviyeye çekmek. Yeni reform
paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratle devam ediyor.” açıklamalarında bulundu.
Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar için Ankara'ya gelen Rus heyetiyle
görüşmeler Milli Savunma Bakanlığı'nda devam ediyor.
TCMB, bugün GLP repo imkanı yoluyla piyasaya 21 milyar TL verdi. GLP Repo'da toplam teklif 21
milyar TL oldu. En düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz % 15,88 olurken, en düşük, ortalama
ve en yüksek basit faiz ise % 14,75 oldu.
Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 Lira
idari para cezası verilmesine hükmetti.

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 1.277 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.293 en düşük 1.273
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.285 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % 1,04 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 28 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.263
Direnç: 1.293

Şirket Haberleri:
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): 31152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri
Tebliği (Tebliğ N 2020/5) ile açılan soruşturma sonucunda; 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonu altında kayıtlı Polietilen Tereftalat Cips (Polyester PET Cips) ithalatında 3 yıl süreyle korunma
önlemi olarak ek mali yükümlülük getirilmiştir.
13/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ek mali yükümlülük birinci
yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton şeklinde belirlenmiştir.
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE): Günümüz gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde,
tarım sektörü adı altında birlikte ele alınan "Bitkisel ve Hayvansal Üretim" payında ki çalışmalarımız hızla
devam etmekte olup, hayvan çiftliği yatırımı kapsamında küçükbaş hayvan sayımız; %100 kapasite sayımız
olan 1.000 Adet'e ulaşmıştır. Bunun yanında büyükbaş hayvan yatırımına da başlanmıştır.
RTA Labaratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Şirketimiz tarafından
geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin tanı sürecinin ilk aşamasında kullanılan MagicPrep kitinin test
çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi)
kaydı gerçekleştirilmiştir.

USDTRY
Güne 7,6875 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7482 en düşük 7,5972
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,6738 seviyesinde hareket eden kur günü %0,2 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,6000 seviyesinde.
Destek: 7,600 - 7,5200
Direnç: 7,7500 - 7,8200
EURTRY
Haftanın son işlem gününe 9,0891 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1595
en düşük 8,9891 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0766 seviyesinde hareket eden kur günü %0,23 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9900 seviyesinde.
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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Destek: 8,9900 - 8,9000
Direnç: 9,1600 - 9,2500
EURUSD
1,1807 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1835 en düşük 1,1799
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1823 seviyesinde hareket eden parite günü %0,14 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1800 - 1,1800
Direnç: 1,1800 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.876 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.897 en düşük 1.874 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.894 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,95 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.902 seviyesinde.
Destek: 1.879 – 1.865
Direnç: 1.902 – 1.911
BRENT
Haftanın son işlem gününe 43,32 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,39 en
düşük 42,67 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,09 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,01 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.

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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