InvestAZ Yatırım:

Satışlar Hız Kazandı
Borsalarda seans kapanışına yaklaşılırken sert satışlar yaşanıyor. Güne yatay ve hafif satıcılı başlayan
endekste günün devamında olumsuz haberler üst üste geldi. Salgınla mücadele noktasında önlemlerin
artırılmasının konuşulduğu gün içerisinde Cumhurbaşkanı kabinesi şu saatlerde toplantı halinde virüs ve
etkilerini konuşuyor. Cumhurbaşkanı’nın toplantı sonrası açıklaması yapması bekleniyor. Perşembe günü
açıklanacak olan faiz kararı piyasaların bu hafta kitlendiği açıklama olacak. Döviz kurları bugün hafif artışla
yatay hareket ederken Borsa İstanbul’daki %2’den fazla düşüşlerde lokomotif geçtiğimiz haftalardaki ralliyi
taşıyan bankalar oldu.

Satır Başları:









Borsalarda Salı seansında satışlar hakim BİST100 %1,62 düşüşle 1.271, BİST30 ise %1,81 azalarak
1.412 seviyesinden işlem görüyor. Dolar ve Euro kurlarında ise hafif yükseliş görüldü, Dolar 7,75,
Euro 9,21 seviyelerinden alıcı buldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Covid-19 testi pozitif çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de
toplandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Karabağ'daki ateşkes
sonrasında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere Ankara'da teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini
belirterek, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" dedi.
TCMB: Konut fiyat endeksi Eylül'de aylık %1,6, yıllık %27,3 arttı.
Bankaların glp'den % 14,75 faizle kullandığı miktar 21 milyar 570 milyon TL olarak gerçekleşti.

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 1292 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1293 en düşük 1271
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1275 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %1,42 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 22 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.271
Direnç: 1.281

Şirket Haberleri:
Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE): 13.11.2020 tarihinde Kap'da duyurduğumuz Fer Yapı A.Ş'nin iştirak
edinilmesiyle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır, Fer Yapı A.Ş. %50 oranında payının iştirak edinilmesi
konusunda anlaşmaya varılmış, taraflar arasında anlaşılacak fiyatın belirlenmesi amacıyla değerleme
çalışmalarına başlanmıştır.
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS): Bağlı ortaklıklarımızdan Akça Enerji Üretim
Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin diğer ortaklarındaki paylarının tamamının satın
alınması ile ilgili EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir onayı için EPDK'ya başvuru
yapılmıştır.
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI): Şirketimizin 21/10/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış
Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032) artırılarak 150.000.000 TL
‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.11.2020
tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP): Firmamız yeni ortaklıkların tesisi ve var olan
ortaklıkların da değerlendirilmesini içeren, pazarlama hizmeti almak için bir yurt dışı firması olan Neteriz
Sp.z. ile aracılık sözleşmesi imzalamıştır.

USDTRY
Güne 7,7072 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7986 en düşük 7,6843
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7304 seviyesinde hareket eden kur günü %0,31 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,7900 seviyesinde.
Destek: 7,6800 - 7,6200
Direnç: 7,7900 - 7,8500
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,1413 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,2594
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en düşük 9,1109 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1905 seviyesinde hareket eden kur günü %0,51 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,2600 seviyesinde.
Destek: 9,1100 - 9,0400
Direnç: 9,2600 - 9,3400
EURUSD
1,1852 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1894 en düşük 1,1843
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1886 seviyesinde hareket eden parite günü %0,29 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1900 - 1,1800
Direnç: 1,1900 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.887 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.893 en düşük 1.884 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.889 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,22 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.895 seviyesinde.
Destek: 1.886 – 1.881
Direnç: 1.895 – 1.899
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 43,94 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 44,26 en
düşük 43,08 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,30 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,19 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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