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InvestAZ Yatırım:  

 

 

 

                                                     ABD Seçimlerinde Rekabet Kızıştı 

Joe Biden, Georgia eyaletinde Trump’ın oylarının önüne geçerek seçim zaferine bir adım daha yaklaşıyor. 
Sıkı rekabet olan diğer eyaletlerde, Pensilvanya’da Trump liderliğini korurken, Nevada’da Joe Biden önde 
gidiyor. Piyasalar ABD’de açıklanacak Tarımdışı İstihdam (NFP) verisine odaklanacak, Türkiye saatiyle 
16.30’da resmi rakamlar açıklanacak. Borsa İstanbul güne alıcılı devam ediyor. Euro 10 Lira seviyesinin 
üzerini görürken, piyasalarda 10,06 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise hem ons cinsinden altının 
değerindeki artışa,  hem de dolar/TL’deki yükselişe bağlı olarak 431 Lira seviyesine yükseldi. 

Satır Başları: 

 Borsalarda gün ortasında alıcılı seyir ediyor BİST100 %0,73 yükselişle 1.188 seviyesindeyken, 

BİST30 %0,67 ile 1.298 puandan işlem görüyor. Döviz kurları hareketliliğini koruyor, Dolar 8,49, 

Euro 10,06 seviyesinden alıcı buldu. Gram altın ise 431 Liraya yükseldi. 

 Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Georgia'da Trump'ın önüne geçti. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği 4 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 

milyar TL fonladı. İhaleye 33 milyar 750 milyon TL teklif  geldi. İhalede en düşük basit faiz % 14,93, 

ortalama % 14,94 ve  en yüksek faiz ise % 15,00 seviyesinde gerçekleşti. Bileşik faizler ise en düşük 

% 16,00, ortalama % 16,02 ve  en yüksek ise % 16,08 oldu. 

 ABD Başkanı Donald Trump, “Gözlemcilerin görevini yapmalarına izin verilmedi, bu dönemde 

kabul edilen oylar yasal olmayan oy olarak görülmeli. Yasal oyların sayımı halinde başkanlık 

seçimini kolaylıkla kazanıyorum. Anayasa Mahkemesi karar vermeli.” Açıklamasında bulundu. 

 Fitch: Türkiye'nin döviz rezervleri, dış finansman pozisyonu Ağustos ayındaki görünüm 

revizyonundan bu yana keskin şekilde kötüleşmedi. 

 ABD’de Tarımdışı İstihdam Verisi Türkiye Saatiyle 16.30’da açıklanıyor. 

 

BİST 100  

Endeks güne 1.180 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.187 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.184 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Destek: 1.178 

Direnç: 1.187 
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Şirket Haberleri: 

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin 

("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli 

ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile bir Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzaladığını 

21.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. Bu kapsamda QTerminals, Rekabet Kurumu onayı için 

Rekabet Kurumu'na başvuru yaptığını Grubumuza bildirmiştir. 

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD): Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic. 

A.Ş.(Hasat)  bünyesinde yer alan, İzmir İli, Seferihisar İlçesi,195 Ada 19 Parsel 107.184 m2 yüzölçümlü 

arsamızın içindeki 39.000 m2 imarlı kısmı için; Birikim İzolasyon Restorasyon İnşaat San.ve Tic.–Süleyman 

Bozkurt ve MNA Prestij Yapı San.ve Tic. A.Ş şirketleri ile %37 kat karşılığı olmak üzere sözleşme 

imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 24 aydır. Bu anlaşma sonucunda yaklaşık 40 milyon TL gelir 

beklenmektedir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 8,4995 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,4171 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,5073 ve en düşük 8,4044 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,5400 seviyesinde. 

Destek: 8,4300 - 8,3700 

Direnç: 8,5400 - 8,5700 

EURTRY 

Şu saatlerde 10,0619 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,9642 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 10,0672 ve en düşük 9,9273 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 10,1100 seviyesinde. 

Destek: 9,9700 - 9,8800 

Direnç: 10,1100 - 10,1600 

EURUSD 

Güne 1,1826 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1833 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1853 ve en düşük 1,1795 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

ALTIN 
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Ons altın haftanın son işlem gününe 1.949 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.952 en düşük 

1.936 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.939 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.937 seviyelerinde. 

Destek: 1.937 – 1.928 

Direnç: 1.953 – 1.960 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 40,66 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 40,82 en 

düşük 39,76 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,36 seviyesinde hareket eden emtiada %-1,39 azalış 

gözleniyor.           
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