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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Bekleme Modunda 

Perşembe günü toplanacak olan Para Piyasası Kurulu öncesi borsada ılımlı bir bekleme havası var. 
Uluslararası yatırım bankalarından tarafından Türkiye’nin risk algısında düşüş olduğu ve olumlu yatırım 
ortamının devam edeceği ifadeleri kullanıldı. Bütün beklentiler Perşembe günkü faiz kararında odaklanmış 
durumda. Piyasaların gidişatını da Perşembe günü açıklanacak olan karar belirleyecek. Amerika’da 
sonuçlanması beklenen mali teşvik paketi ve Avrupa’da yükselen 2. Dalga endişeleri ile küresel hisse 
piyasaları karışık bir seyirdeyken Türkiye borsaları yükselişine devam etti. Açılıştan sonra eksiye dönen 
endekslerde yön tekrar yukarı çevrildi ve BIST100 endeksi öğle saatlerinde 1.210 puanın üzerinde işlem 
gördü. Dolar/TL 7.90’ın altındaki seyrini bugün de korudu.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul gün ortasında alıcılı. BİST100 %0,35 yükselerek 1.209 puanda 1.210 seviyesinin 

üzerine çıkmayı deniyor, BİST30 ise %0,22 artışla 1.332 puanda seyrediyor. Döviz kurları gün 

ortasına durağan giriş yapıyor. Dolar kuru piyasalarda 7,89, Euro ise 9,31 seviyeleri civarında seyir 

etmekte. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği 17 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 

10 milyar TL fonladı. İhaleye 37 milyar 390 milyon TL teklif geldi. İhalede en düşük basit faiz %13,28, 

ortalama %13,29 ve en yüksek faiz ise %13,31 seviyesinde gerçekleşti. Bileşik faizler ise en düşük 

%14,13, ortalama %14,14 ve en yüksek ise %14,16 oldu. 

 TOGG, ürün gamında kullanacağı batarya paketinde iş ortağı olarak Li-Ion batarya üreticilerinden 

Farasis’i seçti. Varılan anlaşmaya göre TOGG’un batarya modülü ve paketi Türkiye’de üretilecek. 

İki şirket, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi 

çatısı altında sunarak iş birliğini genişletecek. 

 Hazine, İhaleler öncesi toplam 2,75 milyar TL ROT satış yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (560 

Gün) vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl(2.387 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirecek. 

 BDDK, bankaların müşterilerden aldıkları altın veya altın mevduatları için taslak metinle milyem 

değerleri belirledi. 

 R-Pharm, koronavirüs aşısı Spunnik V'nin seri üretimine Kasım sonunda başlayacak. Rus ilaç şirketi 

R-Pharm'ın Genel Müdürü Vasily Ignatiev, koronavirüs aşısı Sputnik V'nin seri üretimine Kasım ayı 

sonunda başlamayı beklediklerini bildirdi. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.208 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.211 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.208 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

Şirket Haberleri 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK, ALK): Almanya'da faaliyet gösteren dijital bankacılık 

hizmetimiz Insha, 25 Milyon € değerleme üzerinden 2.5 Milyon € değerinde %10 hisse karşılığı Türk Holding 

ile Yatırım ve Pay Sahipliği Sözleşmesi imzalamıştır. Tescil süreci devam etmekte olup, hisse devri tescil 

süreci tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. 

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY): İstanbul İli Ümraniye İlçesi Finanskent Mahallesi 2435 

Ada 4 Parselde yer alan A Sınıfı Ofis ve Perakende alanlarından oluşan ticari gayrimenkul projemizde inşaat 

çalışmalarına başlanmıştır. Projemizde bulunan 1.217,90 m2 brüt alana sahip bir dükkanın satışına ilişkin 

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ile "Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmıştır, satış bedeli 20.000.000,00 TL' dir, bu 

bedelin %50' si peşin olarak tahsil edilmiş, %25'si yer tesliminde, kalan %25' i ise iskan alımında tahsil 

edilecektir. Projemizin 18 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8927 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8794 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9076 ve en düşük 7,8699 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9100 seviyesinde. 

Destek: 7,8700 – 7,8500 

Direnç: 7,9100 – 7,9300 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3046 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,2789 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,3144 ve en düşük 9,2625 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,3300 seviyesinde. 

Destek: 9,2700 – 9,2400 

Direnç: 9,3300 – 9,3500 

EURUSD 

Güne 1,1770 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1786 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1794 ve en düşük 1,1760 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 – 1,1700 

Direnç: 1,1800 – 1,1800 
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ALTIN 

Ons altın Güne 1.903 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.905 en düşük 1.895 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.903 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.897 

seviyelerinde. 

Destek: 1.897 – 1.890 

Direnç: 1.907 – 1.911 

BRENT 

Güne 42,48 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,67 en düşük 42,19 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,24 seviyesinde hareket eden emtiada %0,89 azalış gözleniyor. 
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