InvestAZ Yatırım:

Piyasaların Yönü Yukarı
Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul 1.340 seviyesini de aştı. Haftanın ilk gününü 1.330 sınırında geçiren
BIST100 endeksi 1,344 seviyesinin de üzerini görerek rekor tazeledi. BDDK bankaların sermaye rasyosu
hesaplamasında kredi riski hesaplamaları için MB döviz alış kurlarının geçmiş 252 günlük aritmetik
ortalamasının kullanılacağını duyurdu. Döviz alımında uygulanan valör uygulamasını da kaldıran BDDK
serbest piyasa kurallarını güçlendiren adımlarına bir yenisini eklemiş oldu. Dolar ve Euro paritelerinde bir
süredir devam eden yatay seyir korunuyor. Dolar kuru 7.80’den fazla uzaklaşmayarak borsalardaki yükselişi
destekliyor. Bankalar endeksi Kasım ayında yaptığı ralliden sonra Aralık ayında durulmuş görünüyor. Kredi
derecelendirme kuruluşlarından yapılan Türkiye bankacılık sektörü açıklamalarından sonra bankalardaki
yukarı yönlü fiyat hareketleriyle birlikte yabancı alımları da yavaşlamış durumda.
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Borsalar Güne Alışla Başladı Gün ortasına doğru BIST100 %1,07 artışla 1.344 puandan, BIST30 ise
%1,31 artışla 1.486 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru 7,82, Euro 9,48 seviyelerinden işlem
görüyor. Gram Altın ise 468 Lira olarak spot piyasalarda işlem görmekte.
BDDK, 100 bin dolar üzeri Döviz ve 100 gram üzeri altın işlemlerinde uygulanan bir iş günü süreli
valör uygulamasını kaldırdı.
BDDK, açıklamasına göre 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik
tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün
beklenilmeye devam edilecek.
BDDK, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe
ait MB döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine karar verdi.
İşkur’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %36,5 düşüşle
104 bin 779 oldu. Aynı ayda İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre % 2,2, geçen yıl aynı aya
göre % 25,4 azalarak 3 milyon 4 bin 219 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin %52,5’i erkek, %47,5’i kadın,
%40,5’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasımda 48,9’a geriledi ve
ihracatçıların talep koşullarında son beş aydır ilk kez bozulmaya işaret etti. Endekste eşik değer
olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler
ise bozulmaya işaret ediyor.
Kredi Garanti Fonu'ndan KOBİ'lere 7.5 milyar TL kredi sağlanacak.
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BİST 100
Endeks güne 1.332 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.345 seviyesini gören BİST100
endeksinin şu saatlerde 1.344 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.335
Direnç: 1.344

USDTRY
Şu saatlerde 7,8208 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8095 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,8478 ve en düşük 7,7943 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,8500 seviyesinde.
Destek: 7,7900 - 7,7700
Direnç: 7,8500 - 7,8700
EURTRY
Şu saatlerde 9,4915 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4585 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,5159 ve en düşük 9,4355 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,5300 seviyesinde.
Destek: 9,4500 - 9,4000
Direnç: 9,5300 - 9,5600
EURUSD
Güne 1,2108 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2132 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2134 ve en düşük 1,2095 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2200
ALTIN
Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.864 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.872 en düşük
1.861 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.864 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç
1870 seviyelerinde.
Destek: 1.859 – 18.55
Direnç: 1.870 – 1.877
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BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 48,62 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 48,94
en düşük 48,12 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,93 seviyesinde hareket eden emtiada %0,29 artışla
gözleniyor.
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