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InvestAZ Yatırım:  

                                        Haftanın İlk Gününde Piyasalar Yatay Seyrediyor 

Global borsalardaki satışlar ve bugün Doğu Akdeniz gündemiyle toplanacak olan AB Dışişleri Bakanları 
Toplantısı’ndan dolayı BIST yatay seyirdeydi. Haftanın ilk gününde EUR/USD paritesi ve Altında satış 
görülmüştür. Hafta sonu devam eden AB ve Britanya’nın Brexit sonrası Serbest Ticaret Anlaşması 
müzakerelerinden somut bir sonuç alınamadı. Bunun sonucunda, hafta başında GBP/USD paritesi %1,51 
düşüşle 1,3232 seviyesine geriledi.  

Satır Başları: 

 Borsalar Hafta Başında Yatay Seyirde  BIST100 %0,10 artışla 1.332 seviyesinden işlem görürken, 

BIST30 %0,11 düşüşle 1.468 puan seviyesinde. Gün içinde EUR/USD paritesindeki düşüşe bağlı 

olarak Dolar/TL’de yükseliş görüldü. Öğle saatlerinde Dolar 7,85, Euro 9,49 seviyesinde. EUR/USD 

paritesi ise 1,2081 seviyesine gerilerken, Ons cinsinden Altının fiyatı 1.828 Dolara düşüş gösterdi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Doğu Akdeniz) Araştırmalara göre bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz 

miktarının 3,5-10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. 

 TÜİK: Kasım'da en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde 

%3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,72 oranlarıyla BIST 100 endeksinde 

gerçekleşti. 

 Türkiye otomotiv endüstrisi, kasımda bu yılın aylık bazdaki ikinci en yüksek ihracatına ulaştı. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı kasımda % 0,3 

artışla 2 milyar 698 milyon dolar oldu. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 41 milyar 

TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 82 milyar 84 milyon TL teklif  gelirken, Basit faiz %15 

oldu. 

 İngiliz yetkili: Eğer ilerleme sağlanamazsa Brexit görüşmeleri muhtemelen bugün sonlanacak. 

 

BİST 100  

Endeks güne 1.330 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.335 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.332 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.329 

Direnç: 1.334 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8483 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8098 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,8731 ve en düşük 7,7937 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,8800 seviyesinde. 

Destek: 7,8000 - 7,7600 
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Direnç: 7,8800 - 7,9200 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4883 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4684 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5420 ve en düşük 9,4418 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,5400 seviyesinde. 

Destek: 9,4400 - 9,3900 

Direnç: 9,5400 - 9,5900 

EURUSD 

Güne 1,2123 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2085 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2141 ve en düşük 1,2084 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

ALTIN 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.837 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.843 en düşük 

1.822 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.840 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.819 seviyelerinde. 

Destek: 1.819 – 1.811 

Direnç: 1.839 – 1.851 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 49,20 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 49,22 en 

düşük 48,45 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,48 seviyesinde hareket eden emtiada %-1,56 azalış 

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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