InvestAZ Yatırım:

Satışlar Hızlandı, Borsa Direndi
Haftanın kapanışına doğru satışlar önce hız kazandı, BIST100 1.180’i savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
S-400 denemelerinin yapıldığını açıklaması ve ardından ABD’nin Türkiye’deki elçiliklerini geçici olarak
kapadığını belirtmesi üzerine yurt içi piyasalar sallandı. Endekslerin hemen hemen hepsinde sert satışlar
yaşanırken Dolar/TL kuru 7,96 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. BIST100 endeksi 1.180, BIST30
endeksi ise 1.300 puanın hemen altına kadar geriledikten sonra tepki alımlarıyla karşılaştı. Endekslerde
Ana Pazar, Aracı Kurumlar ve Gayrımenkul Yatırım Ortaklıkları %3-%4 aralığında en çok değer kaybeden
endeksler oldu. Yurt dışında öncü PMI’lar Amerika için güçlü gelirken Avrupa için karışık bir dağılım vardı.
Avrupa hisse piyasaları Almanya, İngiltere ve Fransa öncülüğünde bugün %1-%2 bandında yükseldi. Küresel
risk iştahını belirleyen Amerika borsaları, mali yardım paketi beklentisi ile eski rekor seviyesine yakın
fiyatlardan işlem görmeye devam ediyor. 3 Kasım’da ABD seçimlerine adım adım yaklaşılırken Trump veya
Biden’ın başkan seçilmesi Türkiye borsalarına tüm küresel piyasalara olduğundan belki de daha fazla
doğrudan etki edecek.
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Borsa İstanbul haftanın son gününde güçlü satıcılıydı. BİST100 %1,27 düşüşle 1.183 puan, BİST30
ise %1,37 azalarak 1.298 puandan işlem görüyor. Piyasalarda döviz kurları güne artışla başlamıştı,
akşam saatlerinde Dolar 7,96, Euro 9,42 olarak alıcı buldu.
Erdoğan: “S-400 testi yapıldı doğrudur, halen yapılıyor, Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi
bağlamaz.” açıklamasında bulundu.
ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı
yayımladı. Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak
askıya alındığı belirtildi. Konsolosluk binalarında ABD vatandaşı olan ve olmayanlara yönelik tüm
vize hizmetleri de geçici olarak askıya alındı.
KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemin ederek göreve başladı. KKTC Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.
TCMB kotasyon repo imkanı ile piyasayı 6 milyar 525 milyon TL fonladı.
Worldsteel: Global çelik üretimi Ocak-Eylül'de % 3,2 düşüşle 1,35 milyar ton oldu. Aynı dönemde
Türkiye'nin çelik üretimi % 2,6 artışla 25,93 milyon ton oldu.
ABD'de Ekim'de bileşik PMI (öncü) 55,5 (önceki 54,3) oldu.

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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Şirket Haberleri:
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS): Şirketimizin dünyanın en büyük
rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi
listesine alındığı, kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında teklifinin onaylandığı, daha sonra
aynı şirketin muhtelif projelerine yönelik toplam 1.193.710 EUR tutarında 11 kulelik bir teklif daha verildiği
daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. 11 kulelik bu teklifimiz de onaylanmış bulunmaktadır.
Akbank T.A.Ş (AKBNK): İlgi: 14 Ekim 2020 tarihli açıklamamızda; Bankamızın 14 Ekim 2020'de temin ettiği
367 gün vadeli, yaklaşık 700 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin - akordiyon özelliği ile
birlikte – taahhüt süresince gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen
ilave talepler ile birlikte, toplam tutar 388 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık
800 milyon ABD Doları'na yükselmiştir.

BİST 100
Güne 1.200 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.205 en düşük 1.179
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.184 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % -1,2 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 17,4 milyar TL
seviyesinde.
USDTRY
Güne 7,9383 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9771 en düşük 7,9310
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9676 seviyesinde hareket eden kur günü %0,38 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9900 seviyesinde.
Destek: 7,9400 – 7,9100
Direnç: 7,9900 – 8,0000
EURTRY
Güne 9,3917 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,4511 en düşük 9,3571
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4285 seviyesinde hareket eden kur günü %0,39 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,4700 seviyesinde.
Destek: 9,3700 – 9,3200
Direnç: 9,4700 – 9,5100

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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EURUSD
1,1819 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1860 en düşük 1,1787
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1833 seviyesinde hareket eden parite günü %0,11 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1800
Direnç: 1,1900
XAUUSD
Güne 1.904 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.914 en düşük 1.901 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.905 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,02 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.912 seviyesinde.
Destek: 1.899 – 1.894
Direnç: 1.912 – 1.920
BRENT
Güne 42,38 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,78 en düşük 42,18 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 42,36 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,24 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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