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InvestAZ Yatırım:  

PPK Haftası 

Merkez Bankası faiz kararını 19 Kasım’da açıklayacak. Piyasa beklentisi TCMB’nin 500 puan artışa gideceği 
yönünde. Borsalardaki rallinin 19 Kasım’a kadar devam etmesi beklenilirken dövizdeki düşüş yeni haftaya 
girilirken borsalardaki pozitif havaya paralel olarak sürecek gibi görünüyor. Yeni haftaya girilirken Dolar 
kuru seans başlangıcına doğru gidilirken 7,66 seviyelerinde seyrediyor. Euro Dolar paritesindeki hafif 
yükseliş sebebiyle Euro kuru günün başlarında Türk Lirası’na karşı çok az değer kazanmış görünüyor. 
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yaklaşmakta olan reform paketi, ülke risk algısında 
büyük düşüşe yol açmıştı. Uzun zamandır 500 seviyesinin üzerinde fiyatlanan ülke CDS primlerinde devam 
eden düşüş trendi, ülke Eurobond’larında büyük fiyat artışlarına, ülke risk varlıklarında ise talep artışına yol 
açtı. Ülke primleri düştükçe döviz kuru gerilerken Borsa İstanbul’un devamlı olarak yeni rekorlar kırdığını 
izledik. Yeni haftada PPK toplantısına gidilirken rekorların yenileneceğini, geçtiğimiz hafta takip edilen 
trendin devamını bekliyoruz. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar PPK Faiz Kararlarını Bekliyor BİST100 geçen haftanın seansını %1,54 artışla 1.291 

puandan, BİST30 ise %1,20 1.422 seviyesinden kapatmıştı. Döviz kurlarında bu hafta Merkez 

Bankası’nın PPK Faiz Kararları’nın etkili olması bekleniyor. Piyasalarda sabah saatlerinde Dolar 9,66 

iken Euro 9,08 seviyesinden işlem görmekte. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. 

Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Bizi hedeflere ulaştıracak hamleleri süratle hayata 

geçireceğiz” dedi. 

 Suudi Arabistan, Türkiye’den et, süt, yumurta, bal ve balık ithalatını 15 Kasım 2020 itibariyle askıya 

alıyor. 

 Benzinin litresinde, Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim 

yapılması bekleniyor. 

 Çin'in sanayi üretimi, Ekim'de beklentilerden daha hızlı bir büyüme gösterdi. Ekim'de sanayi 

üretimi geçen yılın aynı dönemine göre % 6,9 arttı. Eylül ayında da % 6,9 artan sanayi üretiminin 

Ekim ayında % 6,5 büyümesi bekleniyordu. 

 ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bugün COVID-19 sonrası 

ekonomik toparlanmaya ve uzun vadeli büyümeye yönelik planlarını açıklayacaklar. 

 ABD Başkanı Trump'ın aşı ekibinin eş başkanı Moncef Slaoui, ABD'de 20 milyon vatandaşın Aralık 

ayında aşılanabileceğini söyledi. 
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BİST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.291 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde 

en yüksek 1.293 ve en düşük 1.273 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,54 artışla tamamladı. Son 

işlem gününde BİST100 endeksi günü 31,57 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.277 

Direnç: 1.293 

 

Şirket Haberleri: 

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı 

Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis 

edilmekte olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim 

kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 29/10/2020 tarihinde devreye alınan 

iki ünitesinden sonra, bu defa da 2 (iki) adet, 2*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T4 ve T5 no'lu Rüzgar 

Türbini ve Generator Grupları Üniteleri'nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

14/11/2020 tarihinde yapılmış olup; Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. 

Kalan 3 ünitenin devreye alınması için çalışmalar devam etmektedir. 

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL): En son düzenlenen Eylül 2020 bilançomuz ile hisse 

senetlerimizin BİST yıldızlar pazarında işlem görmesi için gerekli tüm şartları sağlamış durumdayız. 

BİST Kotasyon Yönergesi düzenlemesine göre aranan karlılık şartının 2020 yıl sonu bilançosunda yerine 

getirilmesi gerektiğinden bu şartı sağlayan 2020 yıl sonu bilançonun verilmesi ile beraber pazar değişikliği 

için BİST e müracaat edilecektir. 

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO): Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.11.2020 tarihinde 

yaptığı toplantıda; 1. Şirketimizin sahip olduğu Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum 

Mevkii'nde yer alan 1598 ve 2918 no.lu parsellerden oluşan taşınmazların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 

sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kısmi bölünmesi suretiyle, paylarının tamamı Şirketimize 

ait olan yeni bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına, 

 

USDTRY 

Güne 7,6877 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,6745 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,6400 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,6400 - 7,600 

Direnç: 7,7100 - 7,7500 
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EURTRY 

Güne 9,1012 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0962 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,1400 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,0500 - 9,0000 

Direnç: 9,1400 - 9,1800 

EURUSD 

Güne 1,1837 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1849 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.888 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.892 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.899 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.887 – 1.881 

Direnç: 1.899 – 1.905 

BRENT 

Güne 43,32 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 43,27 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 
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