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InvestAZ Yatırım:  

Borsada 1.330 Sınırı 

Dalgalı bir gün geçiren borsalarda kapanışa doğru alıcılı bir seyir hakim. BIST100 endeksi 1.330 sınırında 
geçirdiği günün sonunda bu eşiğin üzerine çıkmaya uğraşıyor. Kasım ayı enflasyonunun beklentinin oldukça 
üzerinde gelmesinden sonra alevlenen döviz kurları, Hazine ve Maliye Bakanı’nın güven veren açıklamaları 
sonrasında düşüşe geçmişti. Öğle saatlerinden sonra Dolar ve Euro kurlarında satışlar hızlandı ve pariteler 
akşam saatlerinde sırasıyla 7.78 ve 9.47 seviyelerinden işlem görüyor. ABD borsaları güne hafif alıcılı 
başladı ve yeni rekor seviyelere yakın fiyatlardan işlem görüyor. Tüm dünyanın gündeminde önümüzdeki 
hafta başlaması beklenilen toplu aşılanmalar bulunmakta. Avrupa tarafında da yarın ve haftasonu yoğun 
çalışılarak AB ve İngiltere’nin karşılıklı memnun kalacağı bir Brexit anlaşması haftanın sonuna yaklaşılırken 
ana gündem maddesi. Tarafların anlaşmaya yakınlaşmış gözükmesiyle birlikte Euro/Dolar paritesi uzun bir 
süredir görmediği 1.2150’nin, Pound/Dolar ise 1 yıldan uzun bir süredir yükselemediği 1.35 seviyesine 
yaklaşmış durumda. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Perşembe Seansında Alıcılı BIST100 %0,37 artışla 1.330, BIST30 %0,44 artışla 1.472 

puandan işlem görüyor.Dolar 7,78, Euro 9,47 seviyelerine geriledi. Ons Altın 1.840 Dolar olurken, 

EUR/USD paritesi 1,2158 seviyesine gelerek ilerleme kaydetti. 

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdığı Covid-19 testlerinin pozitif 

çıktığını açıkladı. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.235 (Önceki 15.9063) oldu. 

 ABD'de Haftalık İşsizlik Başvuruları -75 bin İle 712 bin oldu (Beklenti 780 Bin). 

 OPEC+, mevcut üretim kısıntılarının Ocak ayına kadar uzatılmasını ardından Şubat'tan itibaren aylık 

500 bin varil artırılmasını değerlendiriyor. 
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BİST 100 

Güne 1.328 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.336 en düşük 1.316 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.332 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 0,51 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 25 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.328 

Direnç: 1.335 

 

Şirket Haberleri: 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI): Şirketimiz, Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Göktürk Suit Site 

Apt. NO:7K Eyüpsultan/İstanbul adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte 

bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 70 olmuştur. 

 

USDTRY 

Güne 7,8600 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9177 en düşük 7,7763 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7813 seviyesinde hareket eden kur günü %1,02 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,7300 seviyesinde. 

Destek: 7,7300 - 7,6800 

Direnç: 7,8700 - 7,9700 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 9,5165 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,6078 en düşük 9,4641 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4761 seviyesinde hareket eden kur günü %0,43 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,4200 seviyesinde. 

Destek: 9,4200 - 9,3700 

Direnç: 9,5700 - 9,6600 

EURUSD 

1,2102 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2165 en düşük 1,2101 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2162 seviyesinde hareket eden parite günü %0,5 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 
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Güne 1.828 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.844 en düşük 1.826 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.838 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,66 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.847 seviyesinde. 

Destek: 1.830 – 1.819 

Direnç: 1.847 – 1.855 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 47,95 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 48,53 

en düşük 47,67 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,14 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,23 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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