InvestAZ Yatırım:

22 Ekim – 19 Kasım
Sürpriz yaşanan 22 Ekim PPK toplantısından sonra 19 Kasım’da beklenti 475 baz puan artış yönünde. 22
Ekim’de piyasa beklentisi faiz artışı yapılmamış, faizler sabit tutulmuştu. Bugünkü toplantı öncesi borsalar
ve özellikle bankalar endeksi 2 haftadır aralıksız rallideydi. Dolar ve Euro TCMB başkanının ve Hazine ve
Maliye Bakanı’nın değiştirilmesinin ardından devam eden bir düşüş trendine geçmiş, borsalardaki dolar
bazlı fiyatların %25’den fazla yukarı gitmesine destek olmuştu. Para Piyasası Kurulu’nun faiz kararı öncesi
7,72’den güne başlayan Dolar kurunda faiz kararının piyasa beklentisi dahilinde, altında veya üstünde
olmasına bağlı olarak büyük volatilite görülecektir. Piyasa beklentisi 475 baz puan ve üzeri faiz artışı
durumunda Dolar ve Euro kurlarında çok hızlı bir gevşeme, borsalardaki rallide ise yeni direnç seviyeleri
tartışılabilir. Ancak faiz artışında miktarın daha az açıklanması durumunda borsalarda ve döviz kurlarında
2 haftadır aralıksız devam eden bayram havasında rüzgar çok hızlı bir şekilde tersine dönebilir.

Satır Başları:










Borsalar PPK Faiz Kararlarına Kilitlendi BİST100 dün seansı güçlü alışla %2,78 artarak 1.294
seviyesinden kapattı. BİST30 ise %3,55 alışla 1.447’deydi. Sabah saatlerinde piyasalarda Döviz
kurları ise yatay seyrediyor. Dolar 7,72, Euro 9,16’dan alış görmekte.
TCMB, PPK Faiz Kararları’nı bugün saat 14.00’te açıklayacak.
Pfizer'in önemli başarı gösteren testlerin ardından yapacağı başvurunun kabul görmesi halinde
geliştirdiği koronavirüs aşısı 1 Aralık itibarıyla kullanıma hazır olabilir.
Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti %14,80 oldu (Önceki %14,72).
ABD Başkanı Trump, Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı.
Georgia ve Wisconsin'de yeniden sayım, Biden'ın zaferini değiştirmeyecek. Trump'ın mevcut
sonuçlarda değişiklik için en az 3 büyük eyalette seçim sonuçlarını değiştirecek mahkeme kararları
aldırması gerekiyordu, ancak yaptığı başvurular genellikle mahkemeler tarafından reddedildi.
İngiltere ve Kanada arasında bir ticaret anlaşmasının yakında imzalanması bekleniyor.
Bloomberg’in haberine göre, anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanmasının beklendiği belirtildi.

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 1.295 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.295 ve en düşük
1.264 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 2,78 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 35,14 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.268
Direnç: 1.294

Şirket Haberleri:
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP): Firmamızın Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret
A.Ş.' deki %50 oranında hisesi için Polonya merkezli Tradecom Sp.Z.O.O şirketinden gelen alım talebi
yönetim kurulu tarafından olumlu değerlendirilerek 11.250.000 TL bedel karşılığında hisse devir anlaşması
imzalanmıştır. Satıştan elde edilecek karın yeni yatırımlarda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN): Resmi otoritelerin 17.11.2020 tarihinde almış olduğu tedbirler kapsamında
"haftasonları saat 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verilmesine" karar verilmiştir.
Bu kapsamda ilgili tedbirler ve çalışanlarımızın sağlık riskleri göz önüne alınarak Şirketimizin (Cumartesi
günleri gerçekleşen faaliyetlerinin bir kısmının) geçici süreyle askıya alınmasına ve bir kısım çalışanların
dönüşümlü/evden çalışma modeline geçmesine karar verilmiştir. Hali hazırda bahsi geçen haftasonu
tedbirlerinin faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Bununla birlikte
ortaya çıkacak yeni gelişmelerin veya olası yeni tedbirlerin neticesinde Şirketimizin faaliyetlerinde yeni
düzenlemelere gidilmesi söz konusu olabilir.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği
toplantıda, paylarının tamamı Şirketimize ait olmak üzere, gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet
gösterecek, 15.000.000.-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar
verilmiştir.

USDTRY
Güne 7,7174 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,7119 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,7000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,7000 - 7,6800
Direnç: 7,7300 - 7,7400
EURTRY
Güne 9,1503 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,1440 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,1200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,1200 - 9,0900
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: 9,1600 - 9,1900
EURUSD
Güne 1,1853 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1849 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1800 - 1,1800
Direnç: 1,1900 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.870 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne
satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.856 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.856 – 1.849
Direnç: 1.871 – 1.881
BRENT
Güne 44,17 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 44,13 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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