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InvestAZ Yatırım:  

Ticaret Açığı Kasım’da Arttı 

Öncü dış ticaret açığı Kasım ayında hızlı arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre %155 artış göstererek $5,07 
Milyar olan dış ticaret açığı 2020 yılı için oldukça yüksek bir cari açık sinyali veriyor. Borsa İstanbul güne 
yatay bir başlangıç yapmasının ardından yükselişine kaldığı yerden devam etti. Öğle saatlerinde BIST100 ve 
BIST30 endeksleri sırasıyla 1.335 ve 1.477 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar ve Euro kurları seans 
başlangıcında hafif artış gösterdikten sonra yatay seyre döndü.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasına Doğru Alışta BIST100 %0,77 artışla 1.335, BIST30 %0,49 yükselişle 1.477 

seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda döviz kurları yatay seyrediyor. Dolar 7,83, Euro 9,45 

seviyelerinden alıcı buldu. Gram Altın ise 459 Liraya yükseliş gösterdi. 

 Ticaret Bakanlığı, Kasım ayında Genel Ticaret Sistemine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre 

% 0,95 oranında azalırken, ithalat % 16,07 oranında arttı. GTS'ye göre dış ticaret açığı Kasım'da 

5,07 milyar dolar olarak açıklandı. 

 TCMB, 09.12.2020 vadeli 37.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı, basit faiz %15 oldu. 

 ODD, Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Kasım ayına göre %37,8 artarak 80.141 

adet oldu. 

 İngiltere, Pfizer/Biontech aşısının ülkede gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacağını 

bildirdi. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.327 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.336 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.336 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.324 

Direnç: 1.336 

 

Şirket Haberleri: 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL): 2020 Temmuz ayından itibaren gelen müşteri taleplerini 

karşılayabilmek için; Eylül ayında hat sayımızı 12'ye, elektronik kart üretim kapasitemizi 1.020.000 

adet/ay'a çıkarttık. Aralık ayında sipariş ettiğimiz yeni bir hat geldiğinde hat sayımız 13'e elektronik kart 

üretim kapasitemiz 1.105.000 adet/ay'a ulaşacaktır. 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında yeni iki hat alımıyla 

üretim hattı sayımızı 15'e, elektronik kart üretim kapasitemizi 1.275.000 adet/ay'a çıkartma kararı almış 

bulunmaktayız. 2019 yılındaki % 22'lik kapasite arttırımına ek olarak 2020 ve 2021 yılında yeni alımlarla 

üretim kapasitemizi % 36 daha arttırmış olacağız. Bunun sonucunda 2021 ikinci çeyreğinden itibaren 

üretim kapasitemizin Ekim 2019 yılı üretim kapasitemizin % 67 üzerinde oluşacağını hesaplamaktayız. 

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT): Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 

955.000 $ (DokuzYüzElliBeşBinDolar) tutarında sipariş almıştır. Teslimatlar Aralık/2020 – Temmuz/2021 yılı 

içerisinde gerçekleştirilecektir. 

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimizin, ekli listede belirtilen 6 adet Migros ve 2 adet Migros Jet 

formatında toplam 8 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 30 

Kasım 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.272 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 30 

olmak üzere toplam 2.302'dir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8381 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8311 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,8477 ve en düşük 7,7709 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,8700 seviyesinde. 

Destek: 7,7900 - 7,7400 

Direnç: 7,8700 - 7,900 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4503 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4545 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,4765 ve en düşük 9,4041 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,4100 seviyesinde. 

Destek: 9,4100 - 9,3700 
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Direnç: 9,4800 - 9,5200 

EURUSD 

Güne 1,2072 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2052 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2088 ve en düşük 1,2045 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2000 seviyesinde. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.814 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.826 en 

düşük 1.808 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.825 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

direnç 1.832 seviyelerinde. 

Destek: 1.813 – 1.801 

Direnç: 1.832 – 1.838 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 47,22 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 47,59 

en düşük 46,83 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 47,45 seviyesinde hareket eden emtiada %0,06 artışla 

gözleniyor. 
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