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Enflasyon Sonrası Borsalar Yatay
Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde %2,30 gelmesi ile piyasalar yatay seyrediyor. Hisse
piyasaları yatay başladığı güne aynı seyirle devam ederken Dolar kuru enflasyon rakamının beklentinin
üzerinde gelmesi sonrası 7,90’ın üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan enflasyon verisinin
açıklanmasından sonra enflasyon ile mücadele konusunda bütün araçların kullanılacağını belirtti ve Dolar
kurunu 7,83 seviyesine kadar geriledi. Borsalarda güne yatay bir başlangıç sonrası öğle saatlerine doğru
hafif alıcılı bir seyir hakim. BIST100 endeksi 1.330 seviyesinde bir süredir dinleniyor. Şu sıralarda 1.327
seviyesinde bulunan endekste yukarı yönlü hareketlerin hızlanması için 1.330 seviyesinin aşılması
bekleniyor.

Satır Başları:








Borsaların Gün Ortasına Doğru Yatay Seyrediyor BIST100 %0,01 artışla 1.325 puan, BIST30 %0,08
düşüşle 1.465 puan seviyesinde. Döviz kurlarında hareketlilik gözlendi. 7,90 seviyesini gören Dolar
kuru, tekrar 7,83 seviyesine geriledi. Euro ise 9,50’nin altına gerileyerek 9,49 seviyesinden işlem
görüyor.
Türkiye'de Kasım ayında TUFE aylık %2,30(Beklenti %1,0), yıllık %14,03(Beklenti %12,60) oldu.
Açıklanan rakamlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının
tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." dedi.
İngiltere’ye aşı sevkiyatı başladı. İngiltere’nin ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından korona
virüse karşı geliştirilen aşıyı onaylanmasının ardından, aşıları taşıyan tırlar binlerce doz aşı ile
Belçika’nın Puurs kentinde bulunan Pfizer üretim merkezinden ayrıldı.
OPEC+ görüşmelerinde, eğilimin petrol üretiminin kademeli olarak artırılması yönünde olması
bekleniyor.
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BİST 100
Endeks güne 1.328 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.316 seviyesini gören BİST100 endeksinin
şu saatlerde 1.325 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.315
Direnç: 1.327

Şirket Haberleri:
Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH): Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak
üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 90.000.000 TL
artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların
halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, izahnamenin üç
ve dördüncü bölümleri ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.

USDTRY
Şu saatlerde 7,8714 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8600 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,9177 ve en düşük 7,8413 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9100 seviyesinde.
Destek: 7,8400 - 7,8000
Direnç: 7,9100 - 7,9500
EURTRY
Şu saatlerde 9,5395 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5165 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,6078 ve en düşük 9,4986 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,600 seviyesinde.
Destek: 9,4900 - 9,4400
Direnç: 9,6000 - 9,6600
EURUSD
Güne 1,2102 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2109 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2140 ve en düşük 1,2102 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2200
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90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

ALTIN
Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1828 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.844 en
düşük 1.826 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.833 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk
direnç 1.848 seviyelerinde.
Destek: 1.830 – 1.820
Direnç: 1.848 – 1.854
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününe 47,95 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek
48,53 en düşük 47,92 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,45 seviyesinde hareket eden emtiada %0,41
artışla gözleniyor.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

