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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Rekor Kırdı 

BIST100 endeksi 1.258,21’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. BDDK’nın swap 
işlemleri limitlerinde genişlemeye gitmesiyle Dolar/TL kuru 8,06 seviyesinden işlem görüyor. Sabah döviz 
kurlarının düşmesiyle birlikte güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul yeni rekor seviyelere ulaştı. Öğle 
saatlerine gidilirken geçtiğimiz haftalarda başlayan ve bu hafta hızlanan rallinin devamını izliyoruz. 
Bankalar endeksi %2 artarak endeksleri yukarı taşıyan lokomotif oldu. Ekonomi yönetiminin art arda 
piyasaya verdiği güçlü mesajlar ve aldığı normalleşme kararları ile piyasalarda 19 Kasım’da faiz artışı 
fiyatlanmaya devam ediyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar alıcılı bir seans geçiriyor BİST100’ün gün ortasında %1,14 yükselişte 1.257 puanda olduğu 

görüldü. BİST30 ise %1,25 artışla 1.390 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları sabahki düşüşüne 

devam ediyor. Dolar 8,06, Euro 9,51 seviyelerinden işlem görüyor.  

 TCMB: Cari işlemler hesabı Ağustos'ta 4,63 milyar dolar açıktan 4,32 milyar dolar açığa revize 

edildi. Cari işlemler hesabı Ocak-Eylül döneminde 27,97 milyar dolar açık verdi. 

 Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmaları 23 Kasım'a uzatıldı. 

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

milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 35 milyar 720 milyon TL teklif geldi. İhalede en 

düşük basit faiz % 14,93, ortalama % 14,96 ve en yüksek faiz ise % 15,00 seviyesinde gerçekleşti. 

 Benzine 19 kuruşluk zam bekleniyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından 

itibaren benzinin litresinde 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon 

görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 'Sputnik V' aşısının üretimi konuşuldu. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.250 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.258 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.256 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.248 

Direnç: 1.259 

 

Şirket Haberleri: 

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

Ekim 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak 

gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ekim 2020 döneminde %66,4 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-

Posta, Ekim 2019 döneminde 143.864 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,4'lük azalışla 131.775 tona 

düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: Ocak-Ekim 

2019 döneminde 63,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 24 milyon olarak 

gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 9,1 puanlık azalma ile %72,6 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen 

Koltuk Km (AKK), Ocak - Ekim 2019 döneminde 157,3 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %60,2 

azalarak 62,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2019 döneminde 1.260.927 

ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,6'lık azalışla 1.202.307 ton olarak gerçekleşmiştir. 2020 Ekim ayı 

sonunda filodaki uçak sayısı 365 olmuştur. 

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO): 05.11.2020 - 10.11.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 23,10 fiyat aralığından 60.678 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim 

ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi 

A.Ş.sermayesindeki paylarımız 10.11.2020 tarihi itibariyle %0,08 düşmüştür. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 8,0705 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,1548 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,2029 ve en düşük 8,0683 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,0200 seviyesinde. 

Destek: 8,0200 - 7,9800 

Direnç: 8,1600 - 8,2500 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,5243 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,6345 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,7065 ve en düşük 9,5186 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,4600 seviyesinde. 

Destek: 9,4600 - 9,400 

Direnç: 9,6500 - 9,7700 

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

EURUSD 

Güne 1,1809 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1798 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1833 ve en düşük 1,1784 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1800 - 1,1900 

ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.873 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.884 en 

düşük 1.872 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.882 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

direnç 1.884 seviyelerinde. 

Destek: 1.871 – 1.865 

Direnç: 1.884 – 1.890 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 43,98 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 44,88 

en düşük 43,60 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,69 seviyesinde hareket eden emtiada %2,48 artışla 

gözleniyor. 
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