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InvestAZ Yatırım:  

Borsalarda Yön Yukarı 

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareket devam ediyor. BIST100 endeksi sabah 
saatlerinde yeni bir rekor seviye olan 1.353 seviyesini aştıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek 
1.346 seviyesine geri geldi. Döviz kurlarında Dolar ve Euro 19 Kasım faiz artırımından beri devam ettiği 
yatay fiyat bandındaki hareketini sürdürüyor. Endekslerde aracı kurumlar endeksi öğle saatlerine gidilirken 
performans bakımından öne çıkan endeksler arasında yer almakta. BIST100 ve BIST30 endekslerini Kasım 
ayı boyunca taşıyan bankalar endeksinde Aralık ayı getirisi beklenilenin altında kaldı. Bugün pozitif 
seyreden banka hisseleri endekslere tekrardan destek veriyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Güne Alışla Başladı BIST100 gün ortasına doğru %0,39 artışla 1.345 seviyesinde işlem 

görürken, BIST30 %0,38 yükselişle 1.486 puanda seyrediyor. Döviz kurları gün ortasında da 

değişiklik göstermedi, Dolar 7,82, Euro 9,49 seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı 49,39 $’a 

yükseldi. 

 TÜİK’in Dış Ticaret Endeksleri Ekim raporuna göre ihracat birim değer endeksi %0,6, ihracat miktar 

endeksi %4,5 arttı. İthalat birim değer endeksi %3,0 azalırken ithalat miktar endeksi ise %10,4 arttı. 

 Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, gelecek yıl Türkiye'ye 53 milyon dolarlık yatırım 

yapacaklarını bildirdi 

 Sosyal medya şirketlerine 'temsilci' cezası bu hafta başlıyor. Yasa gereği temsilci bulundurması 

gereken yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları bu hafta da gerekli adımı atmazlarsa, daha önce 

verilen 10 milyon liralık cezalarına 30 milyon lira daha eklenecek. 

 BBC Muhabiri Kuenssberg: Boris Johnson ile Von Der leyen arasındaki akşam yemeği TSİ 21.00'de 

başlayacak. 

 Irak, China ZhenHua Oil Co. İle milyar dolarlık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.342 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.353 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.345 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.344 

Direnç: 1.353 

 

Şirket Haberleri: 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR): Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 2.900.000 € 

(İkiMilyonDokuzyüzBinEuro) tutarında Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır.Teslimatlar 2021 yılında 

yapılacaktır. 

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş (FONET): Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3.078.792,00 TL bedelle 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. 

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA): Yönetim Kurulumuzun bugünkü 

toplantısında; CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesi ve böylelikle mevcutta işlem 

gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye devam edebilmesi amacıyla, Şirketimiz 

portföyünde yer alan CarrefourSA paylarından 2.500.000,00 TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt 

Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya 

bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili 

dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verilmiştir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8276 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8192 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,8418 ve en düşük 7,8069 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,8400 seviyesinde. 

Destek: 7,8100 - 7,7900 

Direnç: 7,8400 - 7,8600 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4940 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4692 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5191 ve en düşük 9,4524 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,5200 seviyesinde. 

Destek: 9,4600 - 9,4200 

Direnç: 9,5200 - 9,5600 
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EURUSD 

Güne 1,2107 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2126 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2147 ve en düşük 1,2101 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 üçüncü işlem gününe 1.871 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1872 en düşük 

1.856 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1860 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.856 seviyelerinde. 

Destek: 1.856 – 1.848 

Direnç: 1.872 – 1.880 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 48,81 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 49,53 

en düşük 48,53 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 49,30 seviyesinde hareket eden emtiada %0,94 artışla 

gözleniyor. 
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