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InvestAZ Yatırım:  

                              Haftanın İlk Gününde Yurtdışı Piyasalarda Satışlar Hakim 

Geçtiğimiz hafta Cuma seansını yatay bir seyirle tamamlayan borsaların, haftanın ilk gününde yurtdışı 
piyasalardaki satışlardan dolayı yatay seyretmesi bekleniyor. Bugün piyasalarda Avrupa Birliği(AB) Liderler 
Zirvesi, Türkiye’nin gündemde olması açısından yakından takip edilecek. Takip edilecek veriler arasında, 
saat 10.00’da Almanya Sanayi Üretimi verisi bulunuyor. Bugün aynı zamanda Hazine’nin 2 yıllık ve 5 yıllık 
tahvil ihalelerinin yeniden çıkması takip edilecek.  

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Giriş Yapıyor  Cuma seansında BIST100 sabit kalarak 1.330 seviyesindeydi, BIST30 

ise %0,19 düşüşle 1.470 puandan seansı kapattı. Sabah saatlerinde döviz kurları yatay seyrediyor. 

Dolar 7,80, Euro 9,48 seviyesinden işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 462 olarak spot piyasalarda 

alıcı buldu. 

 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları, bugün bir araya gelerek Akdeniz'de doğal gaz 

arama çalışmaları konusunda Türkiye ile AB üyesi Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında yaşanan 

anlaşmazlık karşısında AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamak için zemin olup olmadığını 

değerlendirecekler. 

 Koronavirüs aşısının dağıtımında kullanılmak üzere Türk-Alman işbirliği ile üretilen soğutucu 

kutuların Türkiye’de üretimine başlandı. Aşıların soğutucu kutuları tüm dünyaya Türkiye’den 

dağıtılacak. 

 Hazine, 2 ve 5 yıllık tahviller için yeniden ihaleye çıkıyor. 2 yıl(700 Gün) vadeli, 9 Aralık 2022 itfalı 

ve 5 yıl (1.757 Gün) vadeli, 1 Ekim2025 itfalı sabit kuponlu tahviller yeniden ihraç edilecekler. En 

son 2yıllık tahvilde % 14,70, 5 yıllık tahvilde 13,71 faiz oluşmuştu. Hazine'nin 2 yıllık ihalesinde 

kupon oranı 6 ayda bir % 6,95, 5yıllık ihalesinde % 6,30 olarak belirlendi. 

 Çin'in ihracatı Kasım ayında, güçlü dış talebin etkisi ile hızlandı. Kasım ayında Çin'in ihracatı geçen 

yılın aynı dönemine göre % 21,1 artış gösterdi. 

 Avrupa Birliği ile Britanya arasında Brexit sonrası için bir serbest ticaret anlaşması için müzakereler 

haftasonu da devam etti, ancak taraflar henüz bir anlaşmaya varamadı. 

 

BİST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.331 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde 

en yüksek 1.338 ve en düşük 1.326 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0 azalışla tamamladı. Son 

işlem gününde BİST100 endeksi günü 28,2 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.326 

Direnç: 1.334 

 

Şirket Haberleri: 
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Tekfen Holding  A.Ş. (TKFEN): 04.12.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 62,00TL-

65,00TL fiyat aralığından toplam 17.000 nominal tutarlı satış işlemi, hisselerin fiili dolaşımını artırmak 

maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payımız 04.12.2020 

tarihi itibarı ile %10,5713'e düşmüştür. 

 

USDTRY 

Güne 7,8098 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8065 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,7900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,7900 - 7,7800 

Direnç: 7,8200 - 7,8300 

EURTRY 

Güne 9,4684 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4805 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,4500 - 9,4200 

Direnç: 9,5000 - 9,5200 

EURUSD 

Güne 1,2123 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2132 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.837 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde   seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.845 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.836 – 1.830 

Direnç: 1.845 – 1.848 

BRENT 

Güne 49,20 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 49,11 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.         
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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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