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InvestAZ Yatırım:  
 

Piyasalar Yön Arayışında 

Yeni haftanın ilk gününde piyasalar yön arayışında yatay bir gün geçirdi. BIST100 endeksi günün tamamını 
geçen haftanın sonunda durakladığı 1.330 seviyesinde geçirdi. Bankalardaki satış ve bankalar endeksindeki 
gerileme Borsa İstanbul’u aşağı yöne doğru çekerken Çin’den gelen toparlanmanıın güçlü olduğunu 
belirten veriler dahilinde demir cevheri ile ilgili sektörlerde büyük alımlar vardı. Yerel piyasalar sakin bir 
geçirirken yurt dışında gündem yoğundu. İngiltere ile AB arasında devam eden Brexit görüşmeleri bugün 
sona ermenin ucundan döndü. AB ile Birleşik Krallık arasında devam eden ticaret anlaşmalarının Ocak 
itibarıyla askıya alınması ve anlaşmasız Brexit konusunun tekrar gündeme gelmesiyle Pound Dolar 
karşısında %1.25 değer kaybederek 1,33’e kadar geriledi. Pfizer’dan sonra Moderna da aşısının 
düzenleyiciler tarfından onaylanmasını bekliyor. İngiltere yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını 
açıkladı. Bu haftanın en önemli beklentisi de Cuma Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve 
11 Aralık’ta görüşecek olan AB liderler zirvesi ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumlarına karşılık 
Türkiye’ye olası yaptırımları tartışacak. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın İlk Gününü Yatay Kapatmaya Hazırlanıyor BIST100 %0,03 artışla 1.331, BIST30 

%0,08 düşüşle 1.469 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları hafif alıcılı bir gün geçirdi. Dolar 

7,84, Euro 9,52 seviyesinden işlem görüyor. Gram Altın 463 Liraya gelerek hafif yükseliş gösterdi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.4319 (Önceki 15.0334) oldu. 

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 

Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Bu ayda, Türkiye genelinde 

havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 98 bin 403, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 33 bin 115 

oldu. 

 Fitch: Türk bankalarında sorunlu kredi oranı 9. ay sonunda %4,1'e indi. Türk bankalarında kredi 

büyüme hızı 3. çeyrekte gevşedi. 

 İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sözcüsü: “Brexit'te net şekilde nihai aşamadayız. Müzakere ekibi 

anlaşma için yoğun çalışmaya devam ediyor. Sektörler ile geçiş döneminin sonu konusunda 

çalışıyoruz, anlaşma olsa da olmasa da hazır olacağız.” açıklamasında bulundu. 
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BİST 100 

Güne 1.330 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.337 en düşük 1.326 

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

Günü %0,09 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 24 milyar TL 

seviyesinde. 

 

Şirket Haberleri: 

Deniz Bank A.Ş. (DENIZ, DNZ): Bankamız, 04 Aralık 2020 tarihinde, 20 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 367 

gün vadeli 444.500.000 Avro ve 242.500.000 ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 

780.000.000 ABD Doları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Turizm, gemicilik, ihracata 

yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacak 

olan kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor + %2,25 ve ABD Doları dilim için Libor + %2,50'dir. 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL): Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne gelen sorular üzerine 

Şirketimizin aramalar bölümü faaliyetleri ve yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak açıklama yükümlülüğü 

doğmuştur.Şirketimize ait mevcut ruhsatlardaki potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmaları 

kesintisiz olarak devam etmektedir. Şirketimiz ayrıca 2019 yılına ilişkin SRK Consulting USA tarafından 

denetlenen özet bilgileri ve karotlu sondaj miktarını KAP'ta 28.02.2020 tarihinde açıklamıştı. 

Koza Altın üretim faaliyetlerinin yanı sıra 2020 yılında rezerv ve kaynak aramalarına da ayrıca önem 

vermiştir. Buna göre 2019 yılı Haziran-Aralık döneminde yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak toplam 

metraj 43,720 iken 2020 yılı Haziran – Kasım döneminde yapılan karotlu sondaj 80.147 metre olarak 

gerçekleşmiş ve yapılan sondaj miktarı %83 artış göstermiştir. Tüm bu gelişmelere paralel olarak şirketin 

mevcut envanterindeki yerüstü karotlu sondaj makinası 8'den 15'e çıkarılmıştır. Şirketimiz kendi sondaj 

makinalarının yanında kiralanan makinalarla birlikte bugün itibariyle 33 adet sondaj makinası ile arama 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Tüm bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket 

olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapılmıştır. Şirketimizin 2020 

yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri 

ile uyumlu şekilde yapılmıştır. Şirketimiz, SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak 

rakamlarını, SRK Consulting USA şirketinin denetimlerinin bitiminde Kamuoyuyla ayrıca paylaşacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 7,8098 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8731 en düşük 7,7937 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8469 seviyesinde hareket eden kur günü %0,43 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,8800 seviyesinde. 

Destek: 7,8000 - 7,7600 

Direnç: 7,8800 - 7,9200 
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EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 9,4684 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,5420 en 

düşük 9,4418 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,5272 seviyesinde hareket eden kur günü %0,54 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,5700 seviyesinde. 

Destek: 9,4700 - 9,4000 

Direnç: 9,5700 - 9,6000 

EURUSD 

1,2123 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2142 en düşük 1,2079 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2138 seviyesinde hareket eden parite günü %0,09 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.837 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.843 en düşük 1.822 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.831 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,18 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1848 seviyesinde. 

Destek: 1.827 – 1.815 

Direnç: 1.848 – 1.855 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 49,20 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 49,22 en 

düşük 48,40 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,99 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,53 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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