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Piyasalarda Pozitif Hava Sürdü
Dolar kurunun 7,50 sınırına geldiği günde borsalarda alımlar devam etti. BIST100 endeksi 1.556 seviyesine
kadar yükselerek rekor tazeledi. Yurt dışı haber akışından pek etkilenmeyen borsalarda yükseliş 11.
Haftasına taşınmış oldu. BIST endekslerinde dikkat çeken yükselişler XINSA inşaat endeksindei %7 değer
artışı, XMANA metal ana endeksindeki %2,16 ve XMESY metal eşya makine endeksindeki %3,66 değer artışı
oldu. ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş bugün de devam etti ve 10 yıllık devlet tahvilleri %1,16’nın üzerine
kadar çıktı. Fed yetkililerinden yapılan açıklamalar ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin bir risk oluşturmadığı ve
Fed’in bu gidişata bir müdahalede bulunmayacağı yönünde. Altın sabit kalırken gümüş fiyatlarındaki %1,40
yükseliş dikkat çekti.

Satır Başları:








Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 senesini AB-Türkiye ilişkileri bakımından başarıya tahvil etmek
bizim elimizdedir, bunu başarabileceğimize inanıyorum. Ay sonunda Michel ve Leyen'i misafir
edeceğiz ve tüm konuları ele alacağız.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.168 oldu. (Önceki 17.182).
BDDK yayınladığı raporda, Finansal kiralama şirketlerinin Ocak-Kasım döneminde net karını 1,45
milyar TL, Faktoring şirketlerinin Ocak-Kasım döneminde net karını 977,0 milyon TL ve Tüketici
finansman şirketlerinin Ocak-Kasım döneminde net karını 1,0 milyar TL olarak açıkladı.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaat maliyet endeksi Kasım'da yıllık %22,99, aylık
%2,90 arttı.
JP Morgan, 10 yıllık ABD tahvil faizinde yükselişin süreceğini, ancak artışın çok hızlı yaşanmasının
beklenmediği belirtti.
Moderna CEO'su Stephane Bancel, Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşının en azından bir yıl süre ile
bağışıklık sağladığını belirtti.
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette şu anda uygulanan OHAL'in
kapsamını Osaka, Kyoto ve Hyogo'yu da içine alacak şekilde genişletmeyi düşündüklerini söyledi.
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BİST 100
BIST100 güne başlangıcını 1549 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1556 en düşük
1537 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1549 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 0,81 artışla
tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 28 milyar TL civarında.

Şirket Haberleri
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO): Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; 2020 yılı
içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım,
satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplam
19.463.020.-TL + KDV, kiralama işlemlerimizin toplamı 3.393.696.-TL + KDV olarak gerçekleşmiştir.

USDTRY
Günün ilk saatlerine 7,4844 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek
7,5183 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,4190 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken7,5060 seviyesinden
işlem gören kur, günü %0,29 artışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken ilk direnç
7,5400 seviyesinde.
Destek: 7,4400 - 7,3800
Direnç: 7,5400 - 7,5800
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,1003 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1392
en düşük 9,0349 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1224 seviyesinde hareket eden kur günü %0,25 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,1600 seviyesinde.
Destek: 9,0600 - 8,9900
Direnç: 9,1600 - 9,200
EURUSD
1,2154 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2180 en düşük
1,2137 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2148 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,04
azalışla kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
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Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
Açılış saatinde 1846 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1864 seviyesine çıktı. En düşük
seviyelerini ise 1837 olarak gören değerli metalin, günü %-0,36 azalışla tamamlaması bekleniyor. Ons Altın
için ilk destek 1829 seviyesinde.
Destek: 1829 - 1819
Direnç: 1856 - 1874
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününde 55,62 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek
56,72 seviyesini görürken, en düşük 55,51 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 56,34 seviyesinden işlem
gören Brent Petrol %1,22 artışla işlem görüyor.
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