InvestAZ Yatırım:

PPK Öncesi Son Gün
Yarın toplanacak olan Para Piyasası Kurulu öncesi borsadaki yükselişin bugün de devam etmesi
bekleniyor. Amerika’da mali yardım paketi konusundaki uzlaşmalar tekrardan yerini iyimserliğe bıraktı.
Seçime kadar mali teşvik paketinin imzalanması için Trump’ın önüne gelmesi beklenirken Amerikan
borsaları ara verdiği yükselişine devam etti. Yurt içinde herhangi bir veri akışı yok. Sabah İngiltere enflasyon
rakamlarını izledik, gün içerisinde ise odaklar tamamen yarın toplanacak olan faiz kararında. Beklentiler
artarak TCMB’nin faiz artışına gideceğini işaret ediyor.

Satır Başları:










Borsa İstanbul haftanın ikinci günü alışla kapatmıştı. BİST100 kapanışta %0,42 artışla 1.210
seviyesindeydi. BİST30 Endeksi de dün artı kapatmıştı, seans sonunda %0,38 yükselerek 1.336
puandaydı. Dolar kuru sabah saatlerinde 9,87 seviyesinden, Euro ise 9,33 olarak işlem görmekte.
Gram Altın ise piyasalarda 484 liradan alıcı buldu.
Türkiye, Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının Lozan anlaşmasıyla belirlenen gayri askeri
statüsünün ihlal edildiği belirtilerek Lozan ihlaline karşı iki ayrı yeni Navtex duyurusu yayınladı.
Ford ve Volkswagen'in ortak geliştireceği ticari araçları Türkiye'de Kocaeli'de üretecekleri netlik
kazandı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Yaklaşık 800 milyon euroluk dev yatırımın
adresi Türkiye oldu. 110 dönüm arazi üzerinde dev tesis kurulacak. Fabrikada zemin etüdü
çalışmaları başladı." dedi. -Sabah
Bazı hububat ürünleri ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı. Makarnalık durum
buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan
gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi
Gazete'de yayımlandı.
Bakan Selçuk: “5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2
Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz” dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, Pelosi ile Hazine Bakanı
Steven Mnuchin arasında gerçekleşen 45 dakikalık görüşmede yeni koronavirüs yardım paketi
üzerinde bir anlaşmaya yaklaşıldığını 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
Dün endeksin 1.210 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.214 ve en düşük
1.202 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,42 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 22,7 milyar TL hacimle kapattı.

Şirket Haberleri
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY): Şirketimiz Özak GYO ve İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve
Tic. A.Ş.'den oluşan ve Şirketimizin %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, Emlak Konut
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı
Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 20.10.2020 tarihindeki 1. oturumuna katılmıştır.
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD): Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101) ile öncelikli olarak Erzurum,
Van ve Diyarbakır illeri olmak üzere şirketimiz ürünlerinin satışı hususunda anlaşmaya varılmış olup ilk
fatura 19.10.2020 tarihinde kesilmiştir. Herhangi satış veya ciro hedefi bulunmayan anlaşma çerçevesinde
şirketimiz ürünlerinin perakende satış zincirinde reyonlarda yer alması şirketimiz gelirleri açısından olumlu
bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT): Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakten olmak üzere 224.000.000 TL artışla
300.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 224.000.000 TL nominal değerli payların halka
arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 20.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası
Kurumu'na başvuru yapılmıştır.

USDTRY
Güne 7,8642 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8652 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,8600 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,8600 – 7,8500
Direnç: 7,8700 – 7,8800
EURTRY
Güne 9,3000 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,3176 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,3300 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,2900 – 9,2700
Direnç: 9,3300 – 9,3500
EURUSD
Güne 1,1823 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1845 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir.
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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Destek: 1,1800
Direnç: 1,1900
XAUUSD
Güne 1.906 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne
alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.922 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.908 – 1.900
Direnç: 1.922 – 1.929
BRENT
Güne 42,80 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,80 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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