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InvestAZ Yatırım:  

Dövizin Yönü Yukarı Döndü 

7,25’e kadar gerileyen Dolar/TL haftanın son işlem gününde 7,40’ın üzerine çıktı. Borsa İstanbul’daki 
yükseliş zayıflamasına rağmen devam etti. Günün ilk yarısında altın ons fiyatı $1.880 seviyesine kadar 
geriledi. New York borsasında işlem gören ve koteden çıkarılması tartışmaları süren 3 Çinli Telekom şirketi 
MSCI endeksinden çıkartıldı. Şirketlerin hisseleri %10 kadar değer kaybetmiş durumda. ABD başkanı 
Trump, yayınladığı videoda kongrede yaşanan olayları kınayarak gerekli soruşturmaların başlatılacağını 
belirtti. Dünya genelinde koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları rekor seviyelere tırmanmaya devam ediyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasına Doğru Alıcılı BIST100 %0,44 artışla 1.529 seviyesine yükselirken, BIST30 

%0,32 yükselerek 1.683 puan seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise artışa geçti. Dolar kuru 

7,40, Euro 9,05 seviyesinden işlem görüyor. Gram Altın ise 450 Liradan alış gördü. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık 

perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla 

sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, bugün itibarıyla kullanıma açıldı. 

 İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta yeniden eşik değerin 

üzerine çıkarak 50,5 olarak gerçekleşti.(Önceki 48,9).  

 Almanya'da Kasım'da sanayi üretimi aylık %0,9 (Beklenti %0,7), yıllık -%2,6 oldu. 

 ABD’de Tarım Dışı İstihdam Verisi tsi 16.30’da açıklanacak. (Beklenti: 50.000) 
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BİST 100  

Endeks güne 1.527 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.534 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.527 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.    

Destek: 1.520 

Direnç: 1.534  

USDTRY 

Şu saatlerde 7,4014 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,3485 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,4156 ve en düşük 7,3089 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4400 seviyesinde. 

Destek: 7,3400 - 7,2700 

Direnç: 7,4400 - 7,4800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0520 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0229 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,0706 ve en düşük 8,9671 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,0900 seviyesinde. 

Destek: 8,9900 - 8,9300 

Direnç: 9,0900 - 9,1300 

EURUSD 

Güne 1,2266 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2225 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2278 ve en düşük 1,2213 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

ALTIN 

Ons altın haftanın son işlem gününe 1.914 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.918 en düşük 

1.878 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.908 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.872 seviyelerinde. 

Destek: 1.872 – 1.855 

Direnç: 1.912 – 1.935 

BRENT 
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Haftanın son işlem gününe 54,59 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

54,92 en düşük 54,37 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 54,80 seviyesinde hareket eden emtiada 

%0,77 artışla gözleniyor. 
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