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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Kayıplarını Geri Aldı 

Güne Dolar/TL’deki yükseliş sebebiyle sert düşerek başlayan borsalar kayıplarını geri alıyor. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’na atanan yeni bakan Lütfi Elvan’ın piyasalardaki etkisi sınırlı olumlu oldu. Öğle saatlerine 
gidilirken Dolar kurunda 8,35’ten başlanılan güne 8,20’li seviyelerden devam ediliyor. Borsa İstanbul 
kayıplarını alarak artıya geçerken Avrupa borsalarının genelindeki %1 bandının üzerinde yükselişlerin 
gerisinde kaldı. Piyasaların tek odağı 19 Kasım’daki faiz kararı olurken analistlerin beklentilerinde faiz 
arıtırımı olacağı yönünde veya bu artışın miktarı konusunda henüz bir mutabakat yok. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasında Alışa Geçti Düşüşle açılan borsalar, gün ortasına doğru pozitife geçti. 

BİST100 %0,34 artışla 1.235 seviyesinde, BİST30 ise %0,28 artarak 1.360 puandan işlem görüyor. 

Döviz kurları sabah saatlerinde yükselişe geçti. Dolar 8,22, Euro 9,73’den alış gördü.  

 TÜİK: İşsizlik oranı %13,2 seviyesinde gerçekleşti. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,5, istihdam 

oranı %48,8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı %26,1, istihdam oranı %31,1 oldu. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenleneceği iki ihale öncesi kamu kuruluşları ve piyasa 

yapıcılara toplam 2 milyar 221,0 milyon TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı. Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl(1.785 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil 

ihracı gerçekleştirdi. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği 8 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 

milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 36 milyar 244 milyon TL teklif geldi. İhalede en 

düşük basit faiz yüzde 14,91, ortalama yüzde 14,94 ve en yüksek faiz ise yüzde 15,00 seviyesinde 

gerçekleşti.  

 Biontech/Richardson: Koronavirüs aşısının fiyatını alışılagelmiş piyasa fiyatlarının altında tutmayı 

planlıyoruz. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.227 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.237 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.237 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Destek: 1.339 

Direnç: 1.363 

 

Şirket Haberleri: 

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY): Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Akfen 

Gayrimenkul Tic. ve İnş. A.Ş.'nin Hollanda'da mukim bağlı ortaklıkları olan ve Rusya'da bulunan 

yatırımlarımızın sahibi olan; % 97,89 oranında iştirak ettiği Russian Hotel Investment BV, % 96,37 oranında 

iştirak ettiği Russian Property Investment BV ve % 100 oranında iştirak ettiği Hotel Development 

Investment BV genel yapımızdaki operasyonel maliyetlerin azaltılması, organizasyon yapısının 

sadeleştirilmesi, faaliyetlerin kolaylaştırılması amacıyla 03.11.2020 tarihinde tasfiye edilerek Rusya'daki 

yatırımlarımız direkt olarak Akfen Gayrimenkul Tic. ve İnş. A.Ş.'nin bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (MEMSA): Şirketimizin Adana'da bulunan tekstil fabrikasına ait 

elektrik abonelik ve tüketim bedellerine ilişkin olarak Enerjisa Toroslar Perakende Satış AŞ tarafından 

başlatılan ve detayına 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın dipnotlarında yer verilen (ana para tutarı 

1.327.153 TL) icra takipleri ile buna bağlı olarak taraflar arasında süregelen diğer dava ve ihtilaflar 

hususunda devam eden görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya varıldığı, buna göre şirketimiz tarafından 

30.09.2020 tarihine kadar 750.000 TL tutarında ödeme yapılacağı, ödemenin yapılması halinde alacaklı 

tarafından başlatılmış olan icra takiplerinden vazgeçileceği ancak bahsi geçen ödemenin henüz 

gerçekleştirilemediği duyurulmuştu. Gerçekleştirilemeyen 750.000 TL tutarındaki ödemenin 30.09.2021 

tarihine kadar ertelenmesi konusunda Enerjisa Toroslar Perakende Satış A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. 

Gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 8,2245 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,0525 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,3887 ve en düşük 8,0372 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,400 seviyesinde. 

Destek: 8,0400 - 7,8700 

Direnç: 8,4000 - 8,5700 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,7344 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5147 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,9237 ve en düşük 9,4898 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,9400 seviyesinde. 
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Destek: 9,5100 - 9,2800 

Direnç: 9,9400 - 10,1500 

EURUSD 

Güne 1,1812 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1836 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1843 ve en düşük 1,1807 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.866 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.890 en düşük 

1.860 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.889 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1898 seviyelerinde. 

Destek: 1.868 – 1.849 

Direnç: 1.898 – 1.909 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 42,03 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,98 

en düşük 41,71 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,83 seviyesinde hareket eden emtiada %1,01 artışla 

gözleniyor. 
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