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InvestAZ Yatırım:  

                              Piyasalar Moody’s’in Türkiye Değerlendirmesini Bekliyor 

Moody's'in bugün Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklamada bulunması bekleniyor. Kuruluş son olarak 
11 Eylül'de Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altına indirerek, Kamboçya, Ruanda, 
Svaziland gibi ülkelerle aynı seviyeye çekmişti. TCMB, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)  (TÜFE) % 2,30 
arttığını ve yıllık enflasyonun % 14,03 olduğunu açıklamasının ardından, Kasım ayı Fiyat Gelişmeleri 
Raporu’nu yayınladı. Rapora göre enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları 
oldu. Hizmet ve enerji grupları yıllık enflasyonlarındaki artış ise daha sınırlı kaldı. Gıda enflasyonundaki 
yükselişte birikimli döviz kuru etkileri, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarının seyri ve mevsim 
geçişine bağlı arz yönlü unsurlar rol oynadı. ABD’de ise Çarşamba günü beklentilerin altında gerçekleşen 
ADP Özel İstihdam verisinin açıklanmasının ardından, Türkiye saati ile 16.30’da Tarımdışı İstihdam Verisi 
(Non-farm Payroll) açıklanacak, beklenti 440.000 olması yönünde. Verinin, Ons Altın ve EUR/USD 
paritesinde volatilite yaratması bekleniyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Son Seansında Yatay Seyrediyor BIST100 %0,03 artışla 1.331 seviyesinde iken 

BIST30 %0,21 düşüşle 1.470 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru 7,80 seviyesinin altına gerileyip 

7,79’dan işlem görürken, Euro 9,48 seviyesinde. EUR/USD paritesinin ise 1,2165 seviyesine 

yükseldiği görülmüştür.  

 TCMB: Enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları olmuştur ve temel 

mal enflasyonundaki artışta, başta otomobil olmak üzere, dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, 

bu gelişmede güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkilerine bağlı talep yönlü unsurlar ve Türk 

lirasındaki değer kaybının gecikmeli yansımaları gözlenmiştir. 

 Ford Otosan'ın batarya montaj fabrikasının da olacağı yeni tesisine ilişkin detaylar ortaya çıktı: 

Toplam yatırım 20,5 milyar TL olacak, 3 bin istihdam sağlanacak. Yatırıma, çeşitli vergi istisnaları ve 

desteklerinin yanında azami 250 milyon TL'lik nitelikli personel desteği de verilecek, 10 yıla kadar 

200 milyon TL'lik enerji desteği de verilecek. 

 OPEC+ anlaşmasının etkisiyle, Brent petrol fiyatı %2,1 artarak 49,7 dolar seviyesini ve ABD petrol 

fiyatı %2,0 artarak 46,5 dolar seviyesini aştı. 

 

BİST 100  

Endeks güne 1.332 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.338 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.333 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.326 

Direnç: 1.338 
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Şirket Haberleri: 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): Şirketimiz tarafından Kocaeli Fabrikaları yerleşkesinde, henüz fizibilite 

çalışmaları ve sözleşme süreçleri devam eden uzun dönemli Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili 

öngörülen ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için yürütülen ön çalışmalar kapsamında yapılan teşvik 

başvurusu onaylanmış ve söz konusu yatırımlar için Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi 04.12.2020 tarih 

ve 31324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3273 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edilmiştir. 

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): Şirketimizin 4 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu 

toplantısında; piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. hissesinde 

oluşturduğu fiyat nedeniyle, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 200.000.000 TL'ye kadar Sasa hissesi 

geri alımı yapılması kararlaştırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 

Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde; Sasa hisselerinin Sasa Polyester 

Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için 

ayrılacak azami fon tutarının 200.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı 

geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,7980 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,7709 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,8441 ve en düşük 7,7649 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,8400 seviyesinde. 

Destek: 7,7600 - 7,7200 

Direnç: 7,8400 - 7,8800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4867 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4458 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5376 ve en düşük 9,4232 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,5400 seviyesinde. 

Destek: 9,4300 - 9,3700 

Direnç: 9,5400 - 9,6000 

EURUSD 

Güne 1,2146 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2161 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2166 ve en düşük 1,2139 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 
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Ons altın haftanın son işlem gününe 1.842 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.845 en düşük 

1.838 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.839 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.837 seviyelerinde. 

Destek: 1.837 – 1.834 

Direnç: 1.844 – 1.848 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 48,75 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 49,86 en 

düşük 48,69 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 49,71 seviyesinde hareket eden emtiada %2,05 artışla 

gözleniyor.            
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Güne 47,59 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 47,56 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.         
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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. 
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