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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar 16:00’ı Bekliyor 

Pazartesi günü yaşanan çok sert düşüş sonrasında bugün piyasalarda yatay bir seyir hakim. Gözler 
16:00’da Citibank yatırımcı konferansına katılacak olan Bakan Albayrak’ta olacak. Faiz kararından sonra 
tepetaklak olan borsalar ve yukarı fırlayan döviz kurlarındaki gidişatı yavaşlatmak adına toplantıdan çıkacak 
herhangi bir açıklama, seans açılışından beri yönünü tayin edemeyen ve yatayda gezinen piyasalara yön 
verecektir. Pandemide 2. Dalganın merkez üssü olma yolunda ilerleyen Avrupa’da büyük hisse 
endekslerinde düşüş devam ediyor. Amerika’da seçime kadar yürürlüğe konmasına imkansız gözüyle 
bakılan mali yardım paketi, Avrupa’da artan koronavirüs vakaları ile gerileyen hisse piyasaları küresel risk 
iştahını aşağı baskılıyor. 3 Kasım’daki ABD seçimlerine kadar bu volatilitenin devamı beklenebilir. Ancak 
2020 seçimlerine giden yol, tarihsel olarak bakıldığında Amerikan seçimleri öncesindeki ortalama 2 aylık 
volatilitenin çok daha aşağısında bir oynaklık olarak göze çarpmakta. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul yatay seyrediyor. Piyasalarda BİST100 %0,08 düşüşle 1.143, BİST30 %0,15 artarak 

1.259 puandan işlem görüyor. Bankalar Endeksi (XBANK) borsalardan ayrışarak %1,55 artıda 

seyrediyor. Döviz kurları ise sabah değerlerine göre artış gösterdi, Dolar 8,16, Euro 9,64 olarak alıcı 

buldu. 

 Bakan Albayrak, bugün 16.00’da Citigroup'un organize ettiği yatırımcı toplantısına katılacak ve 

yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında suç 

duyurusunda bulundu. 

 Merkez Bankası'nın 24 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 23,7 milyar TL teklif geldi. 

Repo ihalesi ile piyasa 5 milyar TL fonlandı. İhalede en düşük basit faiz % 14,75, ortalama % 14,75 

ve en yüksek faiz ise % 14,76 seviyesinde gerçekleşti. Bileşik faizler ise en düşük % 15,80, ortalama 

% 15,80 ve en yüksek ise % 15,81 oldu. 

 Merkez Bankası, TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadı. 

 TÜİK: Eylül'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %1,8, yıllık %101,6 arttı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.143 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.133 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.144 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.134 

Direnç: 1.149 

 

Şirket Haberleri: 

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): Pet Tesisimizde (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi)bugün itibarıyla 900 ton/gün 

(tam kapasite) birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız. 

İttifak Holding A.Ş. (ITTFH): Bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas 

sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 

24.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

22.10.2020 tarihli 66/1307 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, SPK iznine ilişkin ilgili daire kararının 

26.10.2020 (Bugün) tarihinde tebliğ alındığı,Bakanlık onayı için bugün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı, Selva Gıda San.A.Ş.tarafından Şirketimize bildirilmiştir. 

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Şirketimizin (Yüklenici), İstanbul'da devam 

etmekte olan, HITACHI ZOSEN INOVA AG - MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM A.Ş. ortak girişiminin (Ana 

İşveren) üstlendiği, "İBB ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ YAPIMI İŞİ" dahilindeki "PROSES DCS İLE 

ENTEGRE OLACAK, PROSES, NON-PROSES ELEKTRİK-MEKANİK SİSTEMLERE AİT DCS (Dağınık Kontrol 

Sistemi) SİSTEMİ" işlerine yönelik olarak MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.'ne (İşveren) 

verdiği 450.257,00€ +K.D.V. tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme imzalanma aşamasına 

geçilmiştir. 

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL): "Torku" markası ile Balıkesir tesislerimizde 

70.000.000 adet 250 ml Alüminyum kutu ambalajlarında gazlı meşrubat üretimine yönelik olarak, 

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ile 26/10/2020 tarihinde "Fason Üretim Protokolü" 

anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma konusu ürünler müşteriye 2020-2021 yılı içerisinde teslim edilerek, 

tahsilatı gerçekleştirilecektir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 8,1523 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,0845 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,1556 ve en düşük 8,0708 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,1800 seviyesinde. 

Destek: 8,1000 - 8,0400 

Direnç: 8,1800 - 8,2100 
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EURTRY 

Şu saatlerde 9,6313 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5526 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,6406 ve en düşük 9,5440 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,6700 seviyesinde. 

Destek: 9,5700 - 9,5100 

Direnç: 9,6700 - 9,7000 

EURUSD 

Güne 1,1810 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1806 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1836300 ve en düşük 1,1796 seviyelerini gören EUR/USD paritesi 

hafif satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1800 - 1,1900 

ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.902 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.910 en düşük 

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

seviyelerinde. 

Destek: 1.897 – 1.894 

Direnç: 1.908 – 1.914 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 40,83 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 41,28 

en düşük 40,79 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,16 seviyesinde hareket eden emtiada %0,86 artışla 

gözleniyor. 
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