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InvestAZ Yatırım:  

Borsada Artış Sürüyor 

Borsa İstanbul bugün de yükselişini sürdürdü ve BIST100 endeksi 1.360 seviyesini de aştı. Sabah 
saatlerinde yabancı kuruluşların demir çelik endüstrisi için oldukça pozitif raporlar yayınlamasıyla 
sektördeki hisseler günü alıcılı geçiriyor. XMANA metal ana endeksi öğle saatlerinde günlük %1,15, XBANK 
bankalar endeksi ise %1,2 değer kazanarak BIST100 ve BIST30 endekslerini taşıyan endeksler oldu. Sabah 
gelen işsizlik verilerine göre 2020 yılının Eylül ayında işsizlik oranı %12,7 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı 
döneminde işsizlik %13,8 olarak gerçekleşmişti. Bugünün en önemli haberi tsi 15:45’te açıklanacak olan 
Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Mevcut faizlerin negatif bölgede tutulmaya ve finansal varlık 
alımlarının hız kesmeden devam etmesinin açıklanması beklenen toplantıdan yeni bir uygulama 
açıklanması beklenmiyor. Euro/Dolar toplantı öncesi bir süredir yatay seyrettiği 1.21 seviyyelerinden işlem 
görüyor. 

 

 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasına Doğru Alıcılı BIST100 %0,66 artışla 1.359, BIST30 %0,70 yükselerek 1.506 

seviyesinden işlem görüyor. Bankalar Endeksi (XBANK) ve Metal Ana Endeksi (XMANA) Endeksteki 

yükselişi önde götürdü. Döviz kurlarının yükselişe geçtiği görüldü, Dolar 7,86, Euro 9,51 

seviyelerinden alıcı buldu. Ons Altın 1.830 $’a gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 49,21 $ oldu. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: “Gelecek sene yabancı para cinsinden iç borcun payını azaltıp 

iç borç çevirme oranını yüzde 120 olarak gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.” dedi. 

 İngiltere Dışişleri Bakanı: “Kesin bir karara, müzakereleri sona erdirmeye doğru bir noktaya hızla 

yaklaşıyoruz. AB ile müzakere ederken asla, asla dememek gerekli, müzakereler Pazar gününden 

sonra da devam edebilir. Müzakerelerin sürmesi için önemli ilerleme görmemiz gerekli. 

 Türkiye'de Eylül döneminde işsizlik oranı %12,7 (Önceki %13,2) olarak açıklandı. 

 Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, tsi 15.45’te açıklanacak. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.353 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.360 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.359 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.350 

Direnç: 1.360 

 

Şirket Haberleri: 

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): Ortaklığımızın Kasım 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki 

gibidir: Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon 

olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Kasım 2020 döneminde %62,2 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan 

Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 145.007 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,5'lik azalışla 

132.667 tona düşmüştür. 

Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  

Ocak-Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 26,1 

milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 10 puanlık azalma ile %71,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2020 yılının aynı 

döneminde %60,1 azalarak 68,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2019 

döneminde 1.405.908 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,9'luk azalışla 1.336.685 ton olarak 

gerçekleşmiştir. 2020 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 364 olmuştur. 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8688 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8235 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,8776 ve en düşük 7,8188 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,8900 seviyesinde. 

Destek: 7,8300 - 7,8000 

Direnç: 7,8900 - 7,9100 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,5221 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4522 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5346 ve en düşük 9,4454 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,5600 seviyesinde. 

Destek: 9,4700 - 9,4100 

Direnç: 9,5600 - 9,5900 

EURUSD 

Güne 1,2080 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2087 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  
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Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2101 ve en düşük 1,2075 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 - 1,2100 

ALTIN 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.838 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.843 en 

düşük 1.832 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.836 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

destek 1.828 seviyelerinde. 

Destek: 1.828 – 1.824 

Direnç: 1.839 – 1.846 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 49,09 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

49,23 en düşük 48,86 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 49,20 seviyesinde hareket eden emtiada %0,7 artışla 

gözleniyor. 
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