
 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr   

 

InvestAZ Yatırım:  

Borsa Kritik Destekte 

Haftalardır yükseliş trendinde olan Borsa İstanbul kritik bir eşiğe geriledi. BIST100 endeksi için güçlü 
destek seviyesi olan 1.180 puan, gün içerisinde aşağı yönlü test edilmesine rağmen kapanışa yaklaşılırken 
destek görevi gördü. Avrupa borsalarının Brexit endişeleriyle sert düşmesi yurt içi piyasalarda da hissedildi. 
1.200 seviyesine adım adım yaklaşan endeks bir süre yatay seyirde devam edebilir. Bu süreçte gözler 
Cumartesi günü açıklanacak olan yeni rezerv miktarına ve ardından önümüzdeki hafta Perşembe günü 
verilecek olan TCMB faiz kararında olacak. 

Yut dışında Trump seçim vaatlerinden biri olan Gelir Vergisi’nde indirim sözünü açıkladı. Amerikan Başkanı 
seçildiği taktirde 2016 zaferinin ardından uyguladığı devasa kurumlar vergisi istisnalarını da devam 
ettireceğini söylüyordu. 3 Kasım seçimlerine doğru ilerlerken hazine bakanı Steven Mnuchin’in aksine, mali 
destek paketinin seçim öncesi onaylanabileceğini sözlerine ekledi.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul seans kapanışına doğru satıcılı seyrediyor. BİST100 %0,73 düşüşle 1.180 

seviyesinde, BİST30 1300 puana gelerek %0,95 azalış gösterdi. Dolar kuru 7,93, Euro düşerek 9,29 

civarında işlem görüyor.  

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçim 2023’ün Haziran ayında yapılacaktır. Yeni Türkiye’de belirlenen 

zaman neyse, ilan edilen zaman neyse, şimdi de 2023’ün Haziran ayındadır ve 2023’ün Haziran 

ayında seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir” dedi. 

 Merkez Bankası, 2020-10-16 Vadeli GLP Repo kotasyonu açtı, TCMB kotasyon repo imkanı ile 

piyasayı 8 milyar 150 milyon TL fonladı. 

 ABD Başkanı Trump: Teşvik paketini seçimden önce geçirebiliriz. 

 ABD'de Haftalık işsizlik başvuruları 53 bin ile 898 bin oldu (beklenti 830 bin). 
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BİST 100 

Güne 1.188 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.192 en düşük 1.175 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.183 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,55 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 19,7 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri: 

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU): Şirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesinin 

102 adetlik kısmına 15 Ekim 2020 tarihinde teklif vermiş olup; teklifimizin en iyi teklif olduğu tarafımıza 

bildirilmiştir. 

İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme 

imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Teslimatların 2021 yılı içinde partiler 

halinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan Ankara İli 

Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 

13.833,5 m2 deponun 2.600 m2'lik depolama alanı "Alışan Lojistik A.Ş."ye 15/10/2020 tarihinden itibaren 

5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 3.900.000-TL+KDV gelir elde 

edilecektir. 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): Erken aşama Türk teknoloji girişimlerinin büyümesi, ihracat 

gerçekleştirmesi ve global pazarlara açılması konusunda yatırım gerçekleştiren ‘'Geometry Venture 

Development'' markasıyla faaliyet gösteren Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi'ne 

%,6 hisse karşılığında $10.000 tutarında yatırım yapılmasına karar verildi. 

 Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN): Şirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 

Başkanlığı'nın açmış olduğu, 15.10.2020 tarihli 3 bölümden oluşan ihalenin 2 bölümüne katılmaya karar 

vermiş olup, bu çerçevede 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı 

Otobüs ihalesi ile 2 adet dizel yakıtlı uzun yol otobüsü (7,7 – 10 metre) ihalesine teklif vermek suretiyle 

katılım sağlamıştır. CNG yakıtlı otobüslerin 5 yıl ve dizel yakıtlı otobüslerin ise 2 yıl süre ile garanti ve bakım 

onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye en iyi ikinci teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.  

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSGYO): Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den 15/10/2021 

vadeli 6 ayda bir anapara ve faiz ödemeli olarak 11.000.000 Euro tutarında işletme kredisi kullanılmıştır.  
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USDTRY 

Güne 7,9091 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9518 en düşük 7,9004 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9473 seviyesinde hareket eden kur günü %0,46 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9700 seviyesinde. 

Destek: 7,9100 – 7,8800 

Direnç: 7,9700 – 7,9800 

EURTRY 

Güne 9,2920 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3384 en düşük 9,2808 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3042 seviyesinde hareket eden kur günü %0,13 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,3300 seviyesinde. 

Destek: 9,2800 – 9,2500 

Direnç: 9,3300 – 9,3700 

EURUSD 

1,1746 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1758 en düşük 1,1689 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1698 seviyesinde hareket eden parite günü %0,41 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1700 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 – 1,1600 

Direnç: 1,1700 – 1,1800 

XAUUSD 

Güne 1.902 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.904 en düşük 1.890 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.894 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,42 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.888 seviyesinde. 

Destek: 1.888 – 1.882 

Direnç: 1.902 – 1.910 

BRENT 

Güne 43,38 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,47 en düşük 41,56 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 42,14 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,72 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. 
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