InvestAZ Yatırım:

Borsada Rekorlar Günü
Borsa İstanbul’da endeksler için rekorlar günüydü. BIST100 ve BIST30 endeksleri gün içerisinde sırasıyla
1.394 ve 1.548 seviyelerini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu. Döviz kurları gün
içinde yukarı yönlü sert hareketler yaptıktan sonra kapanışa doğru kazançlarını geri verdi. BIST100 endeksi
1.400 seviyesinin sınırına gelerek yeni rekorlar kırmak için haftanın devamını bekleyecek. Ekim ayı sanayi
üretiminin güçlü gelmesiyle borsadaki alımlar iyice hızlandı. Borsada en dikkat çeken endeks günlük %3,63
getiri ile bilişim endeksi oldu. Dünya genelinde koronavirüs vakaları rekorlar kırarken aşılanmalar da
İngiltere ve Kanada’dan sonra Amerika’da da başladı. Bugün Amerika’da 3 Kasım’da yapılan ABD başkanlık
seçimlerinde seçilen delegelerin ABD başkanını belirleyeceği gün.

Satır Başları:









Borsalarda Haftanın İlk Gününde Alıcılar Yoğunlukta BIST100 %1,41 yükselişle 1.390 puan
seviyesinden işlem görürken, BIST30 %1,42 artarak 1.542 seviyesinde seyrediyor. Döviz kurlarının
ise satış bölgesine geçtiği gözlemlendi. Dolar 7,85’den işlem görürken, Euro 9,53 seviyesine
geriledi. Gram Altın ise 462 Liraya düşüş gösterdi.
Bakan Varank: "Sanayi üretimi ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık %10,2 arttı. Ekim verisi
açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış
hızındaki düşüş ve salgının 2. dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz.”
açıklamasında bulundu.
TCMB'nin geçen ay açıkladığı faiz artırımının ardından % 16-16,5'leri gören mevduat faizleri 14
Aralık itibarıyla % 18'e yükseldi.
Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların
farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında
bulundu.
ABD’de Seçiciler Kurulu üyeleri, Joe Biden'ın 3 Kasım seçimlerinin galibi olduğunu resmen
onaylamak için bir araya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkan ve başkan
yardımcısını seçmek için başkanlık seçimlerinden hemen sonra bir defaya mahsus toplanan
‘Seçiciler Kurulu’ Pazartesi günü resmi sonuçları açıklayacak.

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 1.378 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.394 en düşük 1.378
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.393 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %1,61 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 26 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.388
Direnç: 1.394

Şirket Haberleri:
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen
Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.11.2020 tarihinde verilen 500.000 adet
ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi
gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 2.500.000'e ulaşmıştır.

USDTRY
Güne 7,8489 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9369 en düşük 7,8243
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8689 seviyesinde hareket eden kur günü %0,34 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9300 seviyesinde.
Destek: 7,8200 - 7,7600
Direnç: 7,9300 - 7,9900
EURTRY
Haftanın ilk işlem gününe 9,5160 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,6478 en
düşük 9,5160 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,5813 seviyesinde hareket eden kur günü %0,82 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,6500 seviyesinde.
Destek: 9,5200 - 9,4500
Direnç: 9,6500 - 9,7100
EURUSD
1,2126 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2177 en düşük 1,2116
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2171 seviyesinde hareket eden parite günü %0,45 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
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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XAUUSD
Güne 1.840 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.854 en düşük 1.819 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.828 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,39 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1816 seviyesinde.
Destek: 1.816 – 1.800
Direnç: 1.851 – 1.871
BRENT
Haftanın ilk işlem gününe 50,03 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 50,79 en
düşük 49,89 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,75 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,56 artışla
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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