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InvestAZ Yatırım:  

Hatırlanacak Bir Kasım 

Son yılların en yüksek getirilerinden birine sahip olan 2020 yılının Kasım ayı geride kaldı. Gelişmekte olan 
ülkelere yüksek miktarda para girişi olan Kasım ayında MSCI Türkiye endeksi kendi segmentindeki ülkelere 
kıyasla çok daha yüksek getiri sağladı. Kasım ayında hisse piyasalarındaki ralli kesintisiz sürerken TL 
üzerindeki baskı 19 Kasım’da arttırılan faizlerle birlikte kesilmiş oldu. Dolar ve Euro kurları faiz kararı 
sonrasında belli bir bant üzerine oturdu ve borsaların yükselişini desteklemeye başladı. Kasım ayının son 
işlem gününde Borsa İstanbul’da sert satış ile kar realizasyonu yaşandı ve bugün Aralık ayının ilk işlem günü 
merakla bekleniyor. Açılışta yukarı yönlü başlaması beklenen borsada yılın sonu ve Aralık ayındaki fiyat 
hareketlerinin lokomotifi jeopolitik gelişmeler ve alınacak siyasi kararlar olacak. Aralık ayında takip edilecek 
ilk büyük gelişme 11 Aralık’ta toplanacak olan AB zirvesi ve tartışılacak olan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
aktiviteleri ve sonuçları olacak. 

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Salı Seansında Alım Bekleniyor Dünkü seansta BİST100 %3,40 düşüşle 1.283 puanda 

iken, BİST30 1422 seviyesine gerilemişti. Döviz kurları ise sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Dolar 

7,82, Euro 9,35 seviyesinde. Spot piyasalarda Gram Altın ise 448 Liradan alıcı buldu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini 

ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi. Kısıtlamalar dahilinde AVM’lere girecek kişiler 

HES kodu kullanacaktır. Kamu kurumları mesai saatleri 10.00-16.00 arası olarak uygulanacaktır. 50 

kişiden fazla olan işyerlerinde işyeri hekimi tarafından denetlenecektir. Hafta içi her gün gece saat 

21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. 

 TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA’nın 200 milyon 

dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. 

 Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti %14,99 oldu (Önceki %14,99). 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı 

sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvuruların 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 

tekrar başlayacağını söyledi. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.284 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.317 ve en düşük 

1.284 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % -3,4 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 

endeksi günü 30,25 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.284 

Direnç: 1.293 

USDTRY 

Güne 7,8241 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8199 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,8100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,8100 - 7,800 

Direnç: 7,8300 - 7,8400 

EURTRY 

Güne 9,3362 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,3504 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,3800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,3100 - 9,2800 

Direnç: 9,3800 - 9,4100 

EURUSD 

Güne 1,1928 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1956 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,2000 - 1,2000 

XAUUSD 

Güne 1.777 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.787 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.792 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.779 – 1.770 

Direnç: 1.792 – 1.797 

BRENT 

Güne 47,59 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 47,56 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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