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InvestAZ Yatırım:  

Hisse Piyasaları Satıcılı 

Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul Avrupa hisse piyasalarına paralel olarak düşüş kaydediyor. 
Avrupa endekslerinin neredeyse tamamında satış görülürken BIST100 ve BIST30 endeksleri de günün ilk 
yarısında sırasıyla %0,59 ve %0,74 değer kaybetti. Dolar/TL 7,02 seviyesinde yatay hareket ediyor. Bugün 
Aralık ayına ilişkin cari açık ve sanayi üretimi endeksleri açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık'ta yıllık %9,0 oranında arttı ve 2020 yılı Türkiye GSYH 
büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşeceğinin sinyalini verdi. Cari işlemler dengesi ise 2020’nin son 
ayında $3,2 milyar gerçekleşti ve yıllık cari açık miktarını 2020 için $36,7 milyara çıkartmış oldu.  

 

Satır Başları: 

 Borsaların Gün Ortasına Doğru Satıcılı BIST100 endeksi %0,62 düşüşle 1.536 seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,73 düşüşle 1.628 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise yatay 

seyrediyor. Dolar 7,03, Euro 8,50 seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın ise 410 liraya geriledi. 

 TÜİK: Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık'ta yıllık %9,0 (Beklenti %9,0) oldu. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Beklenti Anketinde cariyıl sonu tüketici enflasyonu 

(TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde % 11,15 iken, bu anket döneminde 11,23 oldu. 

 TCMB: Cari işlemler hesabı Aralık'ta 3,21 milyar dolar açık verdi (Beklenti -3,45MLR). 

 İngiltere ekonomisi 2020 yılında, gelişmiş ekonomiler arasında en büyük daralmayı yaşadı. Ulusal 

İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de GSYH 2020yılının tamamında yüzde 9,9 küçüldü. 

 Morgan Stanley, ekonomi politikalarına güvende ve kredibilitede artışa ve ülke risk priminin 

azalmasına odaklanılmasının Türk hisse senetlerinin benzerlerinin üzerinde performansları için 

destekleyici olmaya devam ettiğini belirtti. 
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BIST 100  

Güne 1.543 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde düşük 1.527 seviyelerini gördü. Öğle 

saatlerinde endeksin 1.537 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.  

Destek: 1.527 

Direnç: 1.548 

 

Şirket Haberleri: 

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS): n11.com ve Doğuş Otomotiv 2. el otomotiv pazarındaki 

stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar vermiştir. 

Çalışma grubunun, Doğuş Otomotiv'in sektördeki engin tecrübesi ve benzersiz ekosisteminin yanı sıra 

n11.com'un 23 milyonluk müşteri tabanı ve e-ticaret alanındaki güçlü deneyimini bir araya getirmek 

vizyonuyla Türkiye'nin ilk pazaryeri konseptli 2. el online otomobil platformu garaj11'deki olası iş birliği 

fırsatlarına yoğunlaşması beklenmektedir. 

 

USDTRY 

Gün ortasında 7,0304 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,0254 seviyesinden 

yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,0462 ve en düşük 7,0167 seviyelerinden işlem gören kur  hafif 

alıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,0500 seviyesinde. 

Destek: 7,0200 - 7,0000 

Direnç: 7,0500 - 7,0600 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,5108 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,5375 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,5445 ve en düşük 8,5052 seviyelerini gören kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,500 seviyesinde. 

Destek: 8,5000 - 8,4800 

Direnç: 8,5400 - 8,5600 

EURUSD 

Güne 1,2133 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2105 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2136 ve en düşük 1,2101 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 
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ALTIN 

1.826 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1828 en düşük 1.813 

seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1.821 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk destek 1.810 

seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1.810 – 1.804 

Direnç: 1.826 – 1.835 

BRENT 

Brent petrol haftanın son işlem gününe 60,92 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 60,92 

en düşük 60,35 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 60,38 

olarak %1,24 azalış seyir ediyor. 
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