InvestAZ Yatırım:

Mola Bitti, Ralliye Devam
Küresel hisse piyasalarında dinlenme molası sona erdi, ralliler kaldığı yerden devam ediyor. Amerika
vadelileri hafif yükselişle başladığı günde artmaya devam ediyor. Yurt içi piyasalarda da yukarı yönlü
hareket bozulmadı. Kurumlar Vergisinde 10 milyon TL ve üzeri ciroya sahip firmalar için %15’e çekilmesi
düşünülen vergi oranı düzenlemesi piyasaları destekleyen en önemli unsur oldu. Tasarı aşamasında olan
kurumlar vergisinde sürpriz indirim, ülkeye doğrudan yabancı yatırımlarını teşvik etmesi ve borsalara
yabancı fonları çekmesi bakımından güçlü pozitif bir gelişme olur.

Satır Başları:










Borsa İstanbul güne alışla başladı. BİST100 endeksi %0,62 artarak 1.182 puan, BİST30 ise 1.305
seviyesinde. Döviz kurları ise güne yükselişle devam ediyor, piyasalarda Dolar 7,95, Euro 9,33
civarından alıcı buldu.
Anayasa Mahkemesi (AYM) bugün saat 14.00'te olağanüstü toplanıyor. Toplantıda mahkemenin
AYM kararına uymaması görüşülecek.
Kurumlar vergisinde 'sürpriz indirim' yolda. Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın
haberine göre, Ekonomide canlanma yaratmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik
etmek amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim
yapmak için çalışma başlattı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türk F-16 savaş uçakları Azerbaycan'da, ancak Dağlık
Karabağ'daki çatışmalarda kullanılmıyorlar.
Merkez Bankası'nın 11 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 40,5 milyar TL teklif geldi.
Merkez Bankası, piyasayı 10 milyar TL fonladı. İhalede ortalama basit faiz %13,22, bileşik faiz ise
ortalama % 14,06 oldu.
AB’de Ağustos'ta sanayi üretimi aylık %0,7, yıllık -%7,2. Ağustos'ta sanayi üretimi beklentisi aylık
%0,7, yıllık -%7,4 idi.

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
Endeks güne 1.177 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.183 seviyesini gören BİST100
endeksinin şu saatlerde 1.183 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Şirket Haberleri:
Halka Arz: Kervan Gıda, halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurdu.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak kurumun, şirket paylarının 2020 yılında halka arz
edilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi planlanıyor. Hali hazırda 85 ülkeye ürün ihraç eden ve ABD,
İngiltere, Almanya ve Rusya'da satış şirketleri bulunan Kervan Gıda, Bebeto markası ve geniş ürün gamı ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaynak: Matriks
Ege Profil (EGPRO): Şirketin hakim ortağı DECEUNINCK N.V.'nin sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte,
halka açık, hamiline paylardan 4mn (dört milyon) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının;
fiili dolaşım oranını %10'un üzerine çıkartılarak, yıldız pazarda işlem görmesini temin etmek gayesi ile 1
nominal pay değeri 17 TL'den az olmamak kaydıyla ve 22 TL ortalama ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.10.2021
tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir. Hisse haber sonrası dün günü %9,9
oranında kayıpla kapamıştır.
Türk PrysmianKablo (PRKAB): Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan 400 kV Çanakkale
Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri
Projeleri ihalesi için Şirket ile birlikte PrysmianPowerlink S.r.l.'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı
tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu öğrenilmiştir. İhale teknik değerlendirme
aşamasındadır. Hisse dün günü %7,5 oranında kayıpla kapamıştır.

USDTRY
Şu saatlerde 7,9487 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,9230 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,9502 ve en düşük 7,9010 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9700 seviyesinde.
Destek: 7,9200 – 7,8800
Direnç: 7,9700 – 7,9800
EURTRY
Şu saatlerde 9,3354 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3111 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,3429 ve en düşük 9,2816 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,3600 seviyesinde.
Destek: 9,3000 – 9,2600
Direnç: 9,3600 – 9,3800

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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EURUSD
Güne 1,1746 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1742 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1754 ve en düşük 1,1729 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1700 seviyesinde.
Destek: 1,1700
Direnç: 1,1800
ALTIN
Ons altın Güne 1.891 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.901 en düşük 1.882 seviyelerini
gören değerli metal şu saatlerde 1.896 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.905
seviyelerinde.
Destek: 1.887 – 1.876
Direnç: 1.905 – 1.912
BRENT
Güne 42,44 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,63 en düşük 42,13
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,59 seviyesinde hareket eden emtiada %0,33 artışla 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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