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InvestAZ Yatırım:  

Endekste 1.300 Eşiği 

BIST100 endeksinde 1.300 seviyesi karar aşaması mahiyetinde. Seans başlangıcında 1.300 seviyesinin 
üzerine geçen endeks 1.294 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar yükseldi. Öğle saatlerinde 1.300 
eşiğinde bir süre geçiren Borsa İstanbul’da Aralık ayının yönü tayin edilmeye çalışılıyor. Alıcıların ve 
satıcıların yoğunlaştığı bu seviyenin hangi yönde bir kırılıma sahne olacağını bu haftanın devamında 
göreceğiz. Sabah imalat sektörü PMI verisi 51,4 olarak açıklanarak Türkiye ekonomisinde büyümenin 
devam ettiğini ve daralmanın Kasım ayı itibarıyla başlamadığının sinyalini verdi. Yabancı yatırım bankaları 
ve Avrupa’lı bazı bankalar Türkiye ekonomisinin 2020 yılının son çeyreğinde göstereceği performansa 
ilişkin farklı beklentiler açıkladı. Yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye için 2020 4. çeyrek GSYH 
değişimi beklentisi %2 küçülmeden %0,6 büyüme arasında değişti. Dolar gün içerisinde 7,90’ın üzerini 
gördükten sonra şu sıralar 7,89 seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı bir süredir gerçekleştirdiği 
düşüşü bugün sonlandırarak %1’e yakın değer kazanırken hem ons hem de Dolar kurundaki yükselişin 
etkisiyle gram altın günün ilk saatleri sonrası günlük %1,85 getiri sağladı. 

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Salı Seansında Alışta BİST100 %1,35 yükselişle 1.300 puandan, BİST30 %1,22 artışla 

1.439 puandan işlem görüyor. Dolar 7,89, Euro 9,45 seviyelerine artış gösterdi. Gram Altın 454 

Liradan alış gördü. 

 ISO Imalat Sektörü PMI, Türkiye'de Kasım ayında 51,4 olarak açıklandı. (Önceki 53,9). 

 Unicredit, üçüncü çeyrekteki güçlü performans ile birlikte Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini 

% 0,7 daralmadan, % 0,7 büyümeye revize etti. 

 Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre % 6,93 gerileyerek 61,52 

değerini aldı. 

 Euro Bölgesi, İmalat PMI 53,8 (Beklenti 53,6 Önceki 53,6). 
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BİST 100  

Endeks güne 1.302 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.308 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.300 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Destek: 1.287 

Direnç: 1.301 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8933 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8241 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9176 ve en düşük 7,7988 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9400 seviyesinde. 

Destek: 7,8200 - 7,7500 

Direnç: 7,9400 - 7,9900 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4548 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3362 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,4828 ve en düşük 9,3064 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,5200 seviyesinde. 

Destek: 9,3500 - 9,2400 

Direnç: 9,5200 - 9,5900 

EURUSD 

Güne 1,1928 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1976 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1986 ve en düşük 1,1923 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2000 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,2000 - 1,2000 

ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.777 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.795 en düşük 

1.775 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.793 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.800 seviyelerinde. 

Destek: 1.780 – 1.768 

Direnç: 1.800 – 1.807 
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BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 47,59 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 48,29 

en düşük 47,39 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,20 seviyesinde hareket eden emtiada %0,67 artışla 

gözleniyor.   
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