InvestAZ Yatırım:

TCMB Aksiyona Zorlanıyor
Haftanın son işlem gününde Ege Bölgesi’ndeki depremle birlikte satıcılı bir kapanışa doğru devam
ediliyor. Borsalardaki düşüş ve döviz kurlarında sıçrayış Ekim’in son işlem gününde de devam etti. BIST100
endeksi 1.100 seviyesinin altını test ederken kapanışa doğru 1.104 desteğinden güç buluyor. Dolar/TL 8,37
ile rekor kırarken haftayı kapatırken dinlenme moduna geçmeyecek gibi bir izlenim veriyor. Hafta boyu
devam eden dövizdeki yükseliş, önümüzdeki hafta da devam edecektir. Merkez Bankası’ndan gelen 22
Ekim’de sessizlik kararı sonrası başlayan yükseliş, TCMB tarafından atılan bir adım olana dek sürecektir.
Kasım PPK toplantısına olan zaman dilimi düşünüldüğünde, beklentilerin Merkez Bankası’nın olağanüstü
toplanabileceği yönünde oluşması olağan. MB başkanı Murat Uysal bugün, likidite sürecinin devam ettiğini,
gerektiğinde politika faizinde artışa gidileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Satır Başları:








Borsalar haftayı satıcılı kapatıyor. BİST100 %1,28 düşüşle 1.112 seviyesinden, BİST30 ise %1,17
düşerek 1.223 puandan haftayı kapatmaya hazırlanıyor. Dolar kuru 9,36, Euro 9,77 seviyelerinde
işlem görmekte.
İzmir’de gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti.
Merkez Bankası, 2020-11-02 vadeli glp repo kotasyonu açtı. Repo imkanı ile piyasa 7 milyar 845
milyon TL fonlandı.
Merkez Bankası 3 ay vadeli tl swap alım ihalesinde teklif tutarı 2,228 milyar USD olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası 3 Ay Vadeli TL swap Alım İhalesinde Gerçekleşen Tutar 1 Milyar Usd. Merkez
Bankası 3 ay vadeli TL swap alım ihalesinde teklifler en düşük 2535,00 ortalama 2571,47 en yüksek
2644,00.
BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 3 trilyon 575 milyar TL'den
3 trilyon 593 milyar TL'ye yükseldi.

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
Güne 1.120 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.120 en düşük 1.095
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.106 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %1,82 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 19,76 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.104 - 1.096
Direnç: 1.114 – 1.121

Şirket Haberleri:
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB, TEBNK): Bankamız 30 Ekim 2020 tarihinde, uluslararası bankalardan 367
gün vadeli 250.000.000,- Avro ve 41.500.000,- ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık
335.000.000,- ABD Doları sendikasyon kredisi sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan
kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor+ %2.25 ve ABD Doları dilim için Libor+%2.50'dir.
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN): Bugün yaşanan depremde Pınarbaşı ve Serbest Bölge de yer alan
üretim tesislerimizde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiş, hasar oluşmamıştır. Üretim
faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. İzmir halkına ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz.
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN): Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri"
projesi kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup söz
konusu projenin sözleşmesi taraflar arasında bugün (30.10.2020) imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç
21.781.350.- EURO'dur.

USDTRY
Güne 8,2904 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,3816 en düşük 8,2678
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,3811 seviyesinde hareket eden kur günü %1,12 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,4200 seviyesinde.
Destek: 8,3100 - 8,2300
Direnç: 8,4200 - 8,4600
EURTRY
Haftanın son işlem gününe 9,6921 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,8011
en düşük 9,6423 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,7928 seviyesinde hareket eden kur günü %1,16 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,8500 seviyesinde.
Destek: 9,6900 - 9,5900
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: 9,8500 - 9,9000
EURUSD
1,1673 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1704 en düşük 1,1660
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1678 seviyesinde hareket eden parite günü %0,03 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1700 seviyesinde.
Destek: 1,1700 - 1,1600
Direnç: 1,1700 - 1,1700
XAUUSD
Güne 1.868 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.890 en düşük 1.864 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.881 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,72 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.893 seviyesinde.
Destek: 1.867 – 1.853
Direnç: 1.893 – 1.904
BRENT
Haftanın son işlem gününe 38,14 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 38,68 en
düşük 37,40 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 37,80 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,2 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.

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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