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InvestAZ Yatırım:  

Risk İştahı Artıyor 

Amerika borsalarında yeni rekorlar kırılması ile borsalarda risk iştahı artmaya devam ediyor. Aşının 
dağıtımı ile ilgili planlama sürerken Amerika’da borsalar yeni rekorlar kırdı. Yurt içi piyasalar hafta başında 
kaydettiği büyük düşüş sonrası dün sert yükselerek Aralık ayı için güçlü bir yukarı yön tayin etmeye 
başlamıştı. Bugün de yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Dolar kuru faiz artırımı sonrasında 7,80-
8.00 bandında hareketini sürdürüyor. Haftanın üçüncü işlem gününe yatayda başlayan Dolar ve Euro 
kurları, aynı şekilde yatayda başlayan hisse vadelilerindeki harekete paralel borsa için yukarı yönlü 
başlangıcı teyit eden gelişmeler olarak öne çıkmakta. 

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Salı Seansında Alışlar Yoğun Görüldü BİST100 Salı seansında %3,25 artarak 1.325 

seviyesine gelirken, BİST30 günü %3,38 artışla 1.464 seviyesinden kapattı. Sabah saatlerinde Dolar 

kuru 7,82, Euro 9,45 seviyesinden işlem görüyor. 1,2100 seviyelerine yaklaşan EUR/USD paritesi 

1,2077’den alıcı buldu. 

 Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında saat 

14.30'da gerçekleştirilecek. 

 ABD'de Pfizer ve Moderna'nın geliştirdikleri COVID-19 aşılarındaFDA'dan gerekli onayı aldıkları 

takdirde ilk parti teslimatlarını yapacakları tarihler belli oldu. Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile 

birlikte geliştirdiği aşının ABD'ye ilk partisinin teslimatı 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Moderna 

tarafından geliştirilen ve 30 Kasım'da FDA'ya acil kullanımiçin başvulan COVID-19 aşısının ilk partisi 

ise FDA'nın onay vermesi halinde 22 Aralık'ta teslim edilecek. 

 ABD’de Türkiye saati ile 16.15’te aylık ADP Özel İstihdam Verisi açıklanacak. 

 Biden: Yurt içine ve kendi işçilerimize büyük yatırımlar yapana kadar hiç kimse ise hiçbir yeni ticaret 

anlaşmasına girmeyeceğiz. 

 NY Times: Biden'ın görev geldiğinde birinci önceliği Kongre'den cömert bir teşvik paketini geçirmek 

olacak 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.325 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.325 ve en düşük 

1.288 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 3,25 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 30,03 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.305 

Direnç: 1.325 

 

Şirket Haberleri: 

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN): Şirketimiz Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi ile şirketimiz pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH tarafından Ford Otomotiv Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi'ne elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi hususunda bir ön mutabakat 

oluşturulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.Bu projeye istinaden gerekli olan hat yatırım tutarı 

netleşmiş ve akabinde teşvik başvurusu yapılmıştır. Sözkonusu proje ile ilgili yeni Yatırım Teşvik Belgesi 

alınmıştır. İlgili teşvik belgesi tutarı 25.058.877 TL'dir. Yatırımın 2021 yılı içerisinde tamamlanması 

öngörülmektedir. Seri üretimin başlangıç tarihi daha önce de belirtildiği gibi 2023 yılıdır. 

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL): 9 Eylül 2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen Dardanel 

Greece SA ünvanlı şirketin kuruluş resmî işlemleri tamamlanmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 7,8311 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8246 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

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

Destek: 7,8100 - 7,8000 

Direnç: 7,8400 - 7,8500 

EURTRY 

Güne 9,4545 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4444 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,4200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,4200 - 9,3900 

Direnç: 9,4700 - 9,4900 

EURUSD 

Güne 1,2072 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2069 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 
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XAUUSD 

Güne 1.814 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.807 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.807 – 1.803 

Direnç: 1.815 – 1.820 

BRENT 

Güne 47,22 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 47,10 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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