InvestAZ Yatırım:

ABD Yaptırımları Etkisiz
Savunma sanayi başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarının Türkiye’de sektörü etkilemeyeceğini söyledi.
ABD’nin NATO müttefiğine uyguladığı yaptırım kararını eleştiren Demir, altyapının güçlü olduğunu ve
yatırımların son hızıyla devam edeceğini belirtti. Güne 1.400 seviyesinin üzerinde başlayan BIST100 endeksi
öğle saatlerinde kazançlarının bir kısmını vererek 1.400’ün tekrardan altına indi. Dolar kuru 7,75’in altına
kadar gevşedi. Dolar endeksi düşerken ve ABD Doları birçok para birimine karşı değer kaybederken Türk
Lirası da bu fiyat hareketinden faydalanmış oldu.

Satır Başları:










Borsalar Perşembe Seansında Alıcılı BIST100 %0,45 artışla 1.398 seviyesinden işlem görürken,
BIST30 %0,51 artarak 1.552 seviyesinden işlem gördü. Döviz kurlarında ise düşüş gözlemlendi.
Dolar 7,75 seviyesine düşerken, Euro 9,48’e geriledi. Ons Altın ise 1.876$ seviyesine yükseldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Savunma sanayinde daha da bağımsız olmak için adımlarımızı atmayı
sürdüreceğiz.S-400'lerden geri adım atılmayacak. Yaptırımların maliyeti olmaz, bizi hiçbir şekilde
sarsmaz.” açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB): Kısa vadeli dış borç stoku, Ekim’de 2019 sonuna
kıyasla % 7,8 artarak 132,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa
vadeli dış borç stoku % 0,7 azalışla 55,6 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku
% 4,6 düşüşle 56 milyar dolara indi.
Arçelik, Hitachi ile Japonya dışındaki küresel ev aletleri biriminde kurduğu ortaklığa ilişkin
düzenlediği telekonferansta % 60 oranındaki hisse için 300 milyon dolarlık ödemenin nakit
yapılacağını belirtti.
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası dönem için AvrupaBirliği ile iyi bir ticaret
anlaşmasının yapılmasının Brüksel'in ellerinde olduğunu söyledi.

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
Endeks güne 1.403 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.406 seviyesini gören BİST100
endeksinin şu saatlerde 1.399 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.398
Direnç: 1.406

Şirket Haberleri:
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT): 06/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
19/11/2020 tarihinde Sermaye Piyası Kuruluna başvurusu yapılan tahsisli sermaye artışına, 12.350.000 TL
olarak katılmak isteyen ve taahhütleri alınanan yatırımcı grubu, başvuru sırasındaki beyanlarını göz önüne
alarak, pay senedi fiyatında yaşanan aşırı volatil hareketler ve spekülatif fiyatlamalardan dolayı tahsisli
sermaye artırımına katılmaktan vaz geçtiklerini şirketimize ve ilgili otoriteye yazılı olarak bildirmişlerdir.
Tahsisli Sermaye arttırım süreci, diğer yatırımcıların taahhütleri olan 4.000.000 TL' lik miktar üzerinden
güncellenerek devam ettirilecektir.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Şirketimizin, Türkiye de kurulacak olan akıllı
cep telefonu fabrikası için gerekli elektrik, mekanik, HVAC, kompresör ve nitrojen sistemi, akıllı üretim
hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm dizayn,
mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri kapsamında Salcomp Co. Ltd. Singapur
şirketine verdiği opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV tutarındaki teknik ve ticari teklif kabul edilmiş olup
sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklanmıştı.
Söz konusu sözleşme, opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV bedelle, Molen Grup Uluslararası Ticaret ve
Danışmanlık A.Ş. ile imzalanmıştır.

USDTRY
Şu saatlerde 7,7574 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8037 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,8063 ve en düşük 7,7391 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,7300 seviyesinde.
Destek: 7,7300 - 7,7000
Direnç: 7,8000 - 7,8300
EURTRY
Şu saatlerde 9,5027 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5108 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,5563 ve en düşük 9,4807 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,4700 seviyesinde.
Destek: 9,4700 - 9,4400
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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Direnç: 9,5500 - 9,5900
EURUSD
Güne 1,2184 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2235 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2244 ve en düşük 1,2181 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2300 seviyesinde.
Destek: 1,2200 - 1,2200
Direnç: 1,2300 - 1,2300
ALTIN
Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.864 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.883 en
düşük 1.862 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç
1.887 seviyelerinde.
Destek: 1.866 – 1.854
Direnç: 1.887 – 1.896
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününe 51,07 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek
51,88 en düşük 51,06 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,61 seviyesinde hareket eden emtiada %1,04
artışla gözleniyor.

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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