InvestAZ Yatırım:

Borsa’da Sonraki Seviye
Yatay seyre dönen borsa, olumlu haber akışı desteğiyle kritik dirençte beklemede. Dünü kritik 1.180
desteğinde sonlandıran Borsa İstanbul’da yatay bir başlangıç görülebilir. Piyasalarda 2. Dalga endişelerinin
konuşulduğu bu haftada dünya borsalarında hafif düzeltmeler görüldü. Düzeltmelerin devam etmesi
halinde dahi küresel hisse piyasalarında risk açık modu devam ediyor. Amerika borsaları 3 Kasım seçimleri
öncesi rekor seviyelerine çok da uzak olmayan seviyelerden işlem görüyor. Yurt içi piyasalarda ise en
önemli 2 beklenti Cumartesi açıklanacak rezerv ile önümüzdeki hafta Perşembe günü PPK ve faiz kararı.
Üst üste 2 büyük açıklama olması, piyasalarda oluşan beklentilerin karşılanmama ihtimaline karşı emniyet
sibobu görevi görüyor.

Satır Başları:









Borsa İstanbul Perşembe seansını satışla kapatmıştı. BİST100 %0,74 düşerek 1.180 puana indi,
BİST30 %1,01 düşüşle seansı 1.299 seviyesinden kapattı. Piyasalarda Dolar kuru 7,93, Euro 9,28
seviyesinden işlem görüyor. TL cinsinden gram Altın ise 486 Lira olarak alıcı buldu.
TCMB, bugün saat 14.30’da yıl sonu TÜFE beklentisi, yıl sonu Dolar kuru beklentisi ve ağırlıklı
ortalama fonlama maliyeti beklentisine ilişkin beklenti anketini açıklayacak.
Bakan Koca: “Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var.
Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta
sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz.” Açıklamasında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir çalışma, Gilead tarafından COVID-19 tedavisi için
geliştirilen Remdesivir adlı ilacın hastaların yaşam şansını artırıcı bir etkisinin olmadığını ortaya
koydu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'ne 750 milyar Euro büyüklüğündeki
toparlanma paketini gecikmeden onaylama çağrısı yaptı.

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
Dün endeksin 1.180 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.192 ve en düşük
1.175 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %0,74 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100
endeksi günü 23,3 milyar TL hacimle kapattı.

Şirket Haberleri:
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT): Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait brüt prim
üretimi, hayat dalı 1.327.010.115,35.-TL, hayat dışı 875.503,78.-TL olmak üzere toplam 1.327.885.619,13.TL olarak gerçekleşmiştir.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA): Yatırım teşvik belgemizin harcama kalemlerinde yer alan
bina inşaat yatırım projemiz için Gediz Belediyesi'ne yapmış olduğumuz başvuru sonucu, 12.10.2020 tarih
ve 2020072 ruhsat nolu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup 2147 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır. Yapı
ruhsatımız bugün itibariyle tarafımıza ulaşmış olup, inşaata ilişkin çalışmalarımız başlamıştır.
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz tarafından 21/07/2020 tarihinde Özel
Durum Açıklaması ile duyurulan; Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel
üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 13.833,5 m2 deponun kiralanan 3.500 m2'lik depolama
alanına ek 750 m2 depolama alanı kiracımız "Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş."ye ek protokol
yapılarak 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 325.000-TL+KDV gelir
elde edilecektir.
Şirketimiz portföyünde bulunanAntalya İli Serik İlçesi Çandır Mahallesi 1561 Parsel üzerindeki 69.424,50
m2 arsa üzerinde bulunan 42.483 m2 deponun 3.000 m2'lik kapalı raflı depolama alanı ile 3*7 m2
konteyner ofis alanı "Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya
verilen depodan 5 senede yaklaşık 5.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Alarko Holding (ALARK): Bağlı Ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin
bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nda ekonomik
sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacağı, bu durumun Şirketin faaliyet sonuçları
üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı daha önce kamuya duyurulmuştu. Söz konusu santralin kapatılarak
ekipmanlarının satışı amacıyla, elektrik üretim lisansının iptal edilmesi talebiyle EPDK' ya başvurulmasına
karar verilmiştir. 05.11.2018 tarihinden beri ekonomik sebeplerle elektrik üretimi durdurulmuş olan bu
santralin kapatılmasının Şirketin faaliyet sonuçları üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

USDTRY
Güne 7,9347 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,9371 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9500 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,9300 – 7,9200
Direnç: 7,9500 – 7,9500
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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EURTRY
Güne 9,2989 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,2956 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,2800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,2800 – 9,2600
Direnç: 9,3100 – 9,3300
EURUSD
Güne 1,1707 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1706 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1700 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1700
Direnç: 1,1700
XAUUSD
Güne 1.908 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.906 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.903 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.903 – 1.900
Direnç: 1.910 – 1.914
BRENT
Güne 43,11 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,76 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz.

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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