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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Yaptırımların Ertelenmesiyle Coştu 

AB yaptırımlarının Mart 2021’e kadar ertelenmesi ve ABD yaptırımlarının beklendiği kadar sert 
olmamasıyla piyasalar coştu. Öğle saatlerinde 8.02’ye kadar yükselen Dolar seans kapanışına gidilirken 
7,83 seviyelerine kadar indi. Borsalarda günün başında satışlar ağırlıktayken öğleden sonra yaptırım 
senaryolarının pozitife dönmesiyle endekslerde sert yükselişler yaşandı. Döviz kurları hızla gerilerken 
birçok endekste alımlar görüldü. Bankalar endeksi bugünkü yükselişi geriden takip ederken metal ana 
endeksi XMANA %5’in üzerinde değer kazanarak öne çıkan sektörler arasında yer aldı. Haftasonu ABD 
tarafından gelecek CAATSA yaptırımlarının 12 potansiyel maddesi arasından 5 madde seçilerek yürürlüğe 
konulabilecek olsa da, seçilecek olan 5 maddenin finansal yaptırımlar arasından seçilmeyeceği beklentisi 
ile hem döviz hem hisse piyasalarında hava akşam saatlerinde oldukça pozitifti.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Bitiminde Güçlü Alışta BIST100 %0,83 artışla 1.364, BIST30 %0,89 artışla 1.511 

seviyesinde tarihi yüksek seviyelerinin üzerinden işlem görüyor. Gün ortasında yükseliş gösteren 

döviz kurları tekrar eski seviyelerine geriledi. Dolar 7,86, Euro 9,53 seviyesine kadar düşüş gösterdi. 

Ons Altın ise 1.840 $ seviyesine tekrar yükseldi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AB üyeleri arasındaki aklıselim sahibi ülkeler olumlu tavır koyarak bu 

oyunu boşa çıkardılar.Mart zirvesinde bu işin orada müzakeresi gibi bir beklenti var, oradan da 

herhangi bir şey çıkması mümkün değil çünkü Türkiye haklı.” açıklamasında bulundu. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.9356 (Önceki 14.5412) oldu. 

 Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 399 baz puan ile 28 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Geçen 

hafta risk primi 354 seviyesine kadar gerilemişti. Türk varlıklarının fiyatlamalarında ABD ve AB 

tarafından gelen yaptırım haberleri etkili oldu. 

 İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit görüşmelerin çıkmazda olduğunu belirtirken Brexit'in anlaşma 

olmadan sonuçlanmasının "pek muhtemel" olduğunu açıkladı. 

 ABD'de Kasım'da UFE aylık %0,1(Beklenti %0,1), çekirdek UFE %0,1(Beklenti %0,2) olarak açıklandı. 
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BİST 100 

Güne 1.352 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.364 en düşük 1.343 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.360 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,52 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 24 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.343 

Direnç: 1.352 

 

Şirket Haberleri: 

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO): Yönetim Kurulumuzun 27.11.2020 tarih ve 

2020/56 sayılı toplantısında; T. İş Bankası A.Ş. ‘den 5 yıl vadeli 800.000.000 TL tutarında kredi kullanımına 

ve, Kredinin teminatını oluşturmak üzere Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, 

İkitelli-2 mevkiinde 858 Ada, 4 Parsel 'de kain Mall of İstanbul AVM isimli taşınmazın üzerinde T. İş Bankası 

A.Ş  lehine 3.dereceden 1.500.000.000 TL ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. Bahse konu ipotek işlemi 

11.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. 

 

 

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ETILR): Şirketimizin vergi borçları, 

17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı "BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" kapsamında yapılandırılmış ve toplam 1.106.778 

TL tutarındaki vergi borcu ödemesi 11.12.2020 tarihi (bugün) itibarıyla ödenmiş olup şirketimizin güncel 

vergi borcu kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.  

 

USDTRY 

Güne 7,8909 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,0280 en düşük 7,8508 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8673 seviyesinde hareket eden kur günü %0,29 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,800 seviyesinde. 

Destek: 7,8000 - 7,7400 

Direnç: 7,9800 - 8,0900 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 9,5919 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,7363 

en düşük 9,5247 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,5362 seviyesinde hareket eden kur günü %0,58 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,4600 seviyesinde. 
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Destek: 9,4600 - 9,3900 

Direnç: 9,6700 - 9,8100 

EURUSD 

1,2143 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2163 en düşük 1,2110 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2117 seviyesinde hareket eden parite günü %0,21 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.836 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.841 en düşük 1.824 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.830 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,26 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.846 seviyesinde. 

Destek: 1.829 – 1.818 

Direnç: 1.846 – 1.852 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 50,39 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 50,74 en 

düşük 49,80 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,16 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,18 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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