InvestAZ Yatırım:

Ralliye Tüm Hızıyla Sürüyor
Seans açılışında duraksayan piyasalardaki ralli tüm hızıyla devam ediyor. Borsa İstanbul’daki yükseliş %1’i
aşarak yeni rekorlara sahne oldu. Sabah sanayi üretimi rakamlarının son 2.5 yılın en güçlü sanayi üretimini
göstermesi ile piyasalar ralliye son hızıyla devam etti. Döviz kurlarındaki düşüş bugün devam etti ve
piyasalara desteğini sürdürdü. Borsa İstanbul son 2 haftadaki yükselişi ve döviz kurlarındaki düşüşün de
etkisiyle Dolar bazında %20’den fazla değer kazanmış oldu. BIST100 endeksi tarihinde ilk defa 1.300
seviyesini geçmeye çok yakın. Ancak 19 Kasım’daki PPK toplantısı, yıl sonundaki fiyat hareketlerini
belirleyecek olan ek kritik gelişme olacak. Piyasalarda oluşan beklenti TCMB’nin 475 baz puanlık bir artışa
gideceği yönünde.
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Borsalar haftanın son gününde alış yoğunluklu BİST100 %1,51 artarak 1.290, BİST30 ise %1,23’lük
bir artışla 1.442 seviyesine geldi. Gün ortasında döviz kurları sabah görülen değerlere göre hafif
alıştaydı. Dolar 7,64, Euro 9,03’ten işlem görüyor. EUR/USD paritesi ise öğle saatlerinde tekrar 1,18
seviyesinin üzerine çıktı.
Sanayi Üretimi, beklentilerin üzerinde arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi Eylül ayında yıllık %8,1 arttı. Foreks anketinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi yıllık beklentisi %7,5 seviyesindeydi. Bir önceki aya göre ise %1,7 artış görüldü.
Merkez Bankası, bugün düzenlediği 11 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı
10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 36 milyar TL teklif geldi. İhalede en düşük
basit faiz yüzde 14,97, ortalama yüzde 14,98 ve en yüksek faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde
gerçekleşti.
Avrupa Birliği, Türk sıcak haddelenmiş çeliğinin gümrükte kaydedilmesini istedi. Avrupa Birliği'nin
bu talimatının geriye dönük olarak Türk çeliğine vergi uygulanmasının da yolunu açabileceği
belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanlık seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre galibi olan Joe
Biden’i tebrik etti.

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
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BİST 100
Endeks güne 1.277 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.288 seviyesini gören BİST100
endeksinin şu saatlerde 1.287 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.263
Direnç: 1.288

Şirket Haberleri:
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD): Çorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat
numaralı bakır madenimizin satış ve ortaklık konularıyla ilgili; 20.10.2020 tarihinde KAP açıklaması ile
durusu yapılan, Demir Export A.Ş. şirketi ile imzalamış olduğumuz gizlilik sözleşmesi sona erdirilmiş olup,
Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB, YKBNK): Bankamızca 28.10.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması
ile; 367 gün vadeli 284 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık
toplam 805 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve sözleşmeye eklenen akordeon
özelliği ile birlikte yeni katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabileceği duyurulmuştu. İlave katılım
neticesinde Bankamızca sağlanan sendikasyon kredisi tutarı 334 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon Avro
olmak üzere yaklaşık toplam 855 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

USDTRY
Şu saatlerde 7,6593 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,6875 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,7482 ve en düşük 7,6135 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,6000 seviyesinde.
Destek: 7,6000 - 7,5400
Direnç: 7,7300 - 7,8100
EURTRY
Şu saatlerde 9,0512 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0891 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,1595 ve en düşük 8,9891 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9700 seviyesinde.
Destek: 8,9700 - 8,9000
Direnç: 9,1400 - 9,2400
EURUSD
Güne 1,1807 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1815 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1823 ve en düşük 1,1799 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1800 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: 1,1800 - 1,1800
Direnç: 1,1800 - 1,1800
ALTIN
Ons altın haftanın son işlem gününe 1.876 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.882 en düşük
1.874 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.879 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç
1.882 seviyelerinde.
Destek: 1.874 – 1.870
Direnç: 1.882 – 1.886
BRENT
Haftanın son işlem gününe 43,32 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 43,39 en
düşük 42,67 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,09 seviyesinde hareket eden emtiada %1,01 azalış
gözleniyor.

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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