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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Karışık Hava 

Hafta ortasında piyasalarda inişli çıkışlı bir günün sonunda yatay bir kapanışa doğru gidiliyor. Borsalar 
güne yatay başladıktan sonra sırasıyla alıcılı ve satıcılı bir seyir izledi. Günü 1.318 ve 1.338 bandında geçiren 
BIST100 endeksi kapanışa yaklaşılırken 1.328 seviyelerinden işlem görüyor. Döviz kurları sakin bir gün 
geçirdi ve hareket bantları oldukça dardı. Ons altın ABD özel sektör istihdamının beklenenden kötü gelmesi 
üzerine $1.830’un üzerini gördükten sonra akşam saatlerine doğru $1.818’den işlem görüyor. Küresel 
ekonomilerde ve hisse piyasalarında gündem geliştirilen aşıların dağıtımı ile ilgili alınan kararlar ve ortaya 
konulan zaman çizelgeleriydi. Risk iştahında artışa bağlı olarak dün hisse piyasalarında ABD borsaları başta 
olmak üzere yeni rekorlar kırıldıktan sonra bugün ABD ve Avrupa genelinde hafif satış vardı. İngiltere 
aşıların kabulüne ve dağıtımına başlayacak olan ilk ülke olurken aşıların dağıtımına ve toplu halde 
uygulanmasına önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını açıkladı. Rusya ve Çin gibi ülkeler de toplu 
aşılanmaya 10-11 Aralık’tan itibaren başlayacaklarını belirtti.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Karışık Seyirde Akşam saatlerinde BIST100 %0,20 artarak 1.328, BIST30 %0,03 düşüşle 

1.470 seviyesinde seyir ediyor. Döviz kurları bugün yatay seyretti, Dolar 7,82, Euro 9,44 olarak alıcı 

buldu. Ons Altın ise 1.818’a yükseldi. 

 Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" 

gündemiyle toplanacak. 

 BIST’de, yabancı yatırımcıların payı yeniden % 50'yi aştı. 2020'nin son çeyreğinde % 50 seviyesinin 

altına inen yabancı payı Kasım sonunda bu seviyenin üzerine çıktı. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF), 15.9063 (Önceki 15.9329) oldu. 

 Ford Otosan, elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde büyük önem arz eden ‘Batarya Montaj 

Fabrikası’nı 2022 itibariyle Kocaeli’de hayata geçireceğini açıkladı. 

 ABD'de Kasım'da ADP verilerine, göre özel sektörde istihdam 307.000 oldu. Beklenti verinin 

475.000 gelmesi yönündeydi. 

 Putin, Rusya'da kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması talimatını verdi. 
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BİST 100 

Güne 1.327 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.339 en düşük 1.318 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.329 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,25 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 27 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.318 

Direnç: 1.329 

 

Şirket Haberleri: 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi 

Genel Müdürlüğü tarafından SARS- Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen 

Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün (02.12.2020) firmamıza 500.000 adet 

ürün siparişi verilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,8311 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8531 en düşük 7,7709 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8290 seviyesinde hareket eden kur günü %0,03 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,7800 seviyesinde. 

Destek: 7,7800 - 7,7400 

Direnç: 7,8600 - 7,9000 

EURTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününe 9,4545 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,4802 en düşük 9,4041 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4511 seviyesinde hareket eden kur günü %0,04 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,4100 seviyesinde. 

Destek: 9,4100 - 9,3700 

Direnç: 9,4900 - 9,5200 

EURUSD 

1,2072 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2088 en düşük 1,2040 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2068 seviyesinde hareket eden parite günü %0,03 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2000 seviyesinde. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 
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XAUUSD 

Güne 1.814 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.833 en düşük 1.808 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.831 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,25 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.832 seviyesinde. 

Destek: 1.807 – 1.795 

Direnç: 1.832 – 1.845 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 47,22 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 47,67 en 

düşük 46,83 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 47,41 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,02 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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