InvestAZ Yatırım:

Enflasyon Sonrası Piyasalar
Dün enflasyon beklentilerin üzerinde aylık %2,3 artarak faiz beklentilerini yukarıya çekti. Yabancı yatırım
kuruluşları TCMB’den önümüzdeki aylarda ilave faiz artışı bekliyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’ın
enflasyon verisi sonrasında yaptığı açıklama, artışa geçen Dolar ve Euro paritelerini dindirmişti. Bugün
TCMB reel efektif kuru ve enflasyon raporunu açıklayacak. Yine yabancı yatırım kuruluşları bu açıklamada
Merkez Bankası’ndan ilerleyen dönemler için politika yönlendirmesi bekliyor. Kasım ayında değiştirilen
TCMB başkanı ve değişen para politikası yönlendirmesinin devamlılığı, 2021 yılının başlarında düşüşe
geçmesi beklenen enflasyona bağlı olarak faizlerin de ne seviyede ne kadar süre tutulacağına dair
yönlendirme beklentisi oluşturmuş durumda. Günün bir diğer önemli veri akışı ise Moody’s tarafından
Türkiye’nin kredi notu açıklaması olacak. Kasım ayından beri atılan adımlar ve yapılan düzenlemelerle kredi
derecelendirme kuruluşları tarafından pozitif algılanacak bir Türkiye profili çiziliyordu. Güne başlarken
döviz tarafında kısmi bir alım görülmekte ve Dolar kuru sabah saatlerinde 7,82’nin üzerine çıkmış
bulunmakta.

Satır Başları:







Borsalar Perşembe Seansını Alışla Kapatmıştı. Salı seansının kapanışında BIST100 %0,40 artışla
1.330, BIST30 %0,46 artışla 1.473 puandaydı. Sabah saatlerinde Dolar kuru hafif yükselişle 7,84
seviyesine yükselirken, Euro 9,52 seviyesinde sabit kaldı. Brent petrol 49,70$’a yükseliş gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, bugün saat 10:00'da Ankara'da Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle görüşeceği açıklandı.
ABD'de Tarım Dışı İstihdam tsi 16.30’da açıklanacak.
ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden, bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyesinin birlikte
hazırladıkları 900 milyar dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketi teklifine destek verdi.
Alman şirketi Biontech ile birlikte koronavirüse karşı aşı geliştiren Pfizer, 2020 aşı üretim hedefini
100 milyon dozdan 50 milyon doza düşürdü.

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.
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BİST 100
Dün endeksin 1.331 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.336 ve en düşük
1.316 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %0,4 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 29,69 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.325
Direnç: 1.336

Şirket Haberleri:
QNB Finansbank A.Ş. (FIN, QNBFB): Bankamız'ın hakim ortağı Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (QNB)
tarafından Bankamıza gönderilen açıklama aşağıda kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine
sunulmaktadır: "Qatar National Bank (Q.P.S.C.)'ın QNB Finansbank A.Ş.'deki ortaklığına ilişkin olarak, Borsa
İstanbul A.Ş.'nin 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı Pay Piyasası Pazar Yapılanmasına ilişkin duyurusu
güncel makroekonomik görünüm paralelinde değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde, fiili dolaşım
oranının %5 oranının üstüne çıkartılmaması halinde QNB Finansbank A.Ş. paylarının 1 Ocak 2021 tarihi
itibarı ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem görebileceği hususunda tarafımızın
bilgilendirildiğini, QNB Finansbank A.Ş.'nin fiili dolaşım oranının %5'in üstüne çıkartılmasına yönelik Qatar
National Bank (Q.P.S.C.)'ın herhangi bir yönetim kurulu kararı, planı ve/veya niyeti olmadığını beyan
ederiz."
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN): 03.12.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 62,00TL66,20TL fiyat aralığından toplam 15.000 nominal tutarlı satış işlemi, hisselerin fiili dolaşımını artırmak
maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payımız 03.12.2020
tarihi itibarı ile %10,6169'a düşmüştür.

USDTRY
Güne 7,7709 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8028 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,8200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,7700 - 7,7500
Direnç: 7,8200 - 7,8400
EURTRY
Güne 9,4458 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4793 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,5100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,4400 - 9,4000
Direnç: 9,5100 - 9,5300

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.
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EURUSD
Güne 1,2146 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2144 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
Güne 1.842 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne
satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.837 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.837 – 1.834
Direnç: 1.843 – 1.848
BRENT
Güne 48,75 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 49,73 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz.

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.
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