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InvestAZ Yatırım:  

Borsalar Duruldu 

Güne coşkuyla ve bankalar önderliğindeki yükselişle başlayan borsalar kapanışa doğru düşüşe geçti. 19 
Kasım faiz kararını bekleyen piyasaların beklentisiyle dünden sonra bugün de rekor seviyelerde işlem hacmi 
gerçekleşti. Kapanışa kısa bir süre olmasına rağmen Borsa İstanbul’da işlem hacmi 62 Milyar TL’nin 
üzerinde. Dolar/TL’de başlayan düşüş hareketi bugün de devam etti ve kur 7,69 seviyelerinden işlem 
görüyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Perşembe Seansında Karışıktı BİST100 %0,49 düşüşle 1.303, BİST30 ise %0,09 artışla 

1.461 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda döviz kurları düşüşe devam etti, akşam saatlerinde 

Dolar 7,73, Euro 9,12 seviyesinden işlem görüyor. Gram Altın ise 466 TL civarından alıcı buldu. 

 Ankara Valiliği, “Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımının sağlanması ve bulaşım hızının 

azaltılması amacıyla kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır.” açıklamasını yaptı. 

 Bankaların glp'den % 14,75 faizle kullandığı miktar 16 milyar 732 milyon TL olarak gerçekleşti. 

 BioNTech Kurucusu Uğur Şahin: “İngiliz vatandaşlarına ilk aşılar gelecek ay yapılabilir, İngiltere, 

Avrupa ve ABD'de hayat gelecek yılın ortasında normale dönebilir. Aşıları Aralık ortasında sağlamak 

durumun keskin biçimde değişeceğini göstermez, zor bir kış olacak” dedi. 

 ABD Başkanı Trump: Yeniden sayım ile Georgia'yı da kazanacağız, Pennsylvania ile Michigan 

gözlemcilerimizin sürece dahil olmasına izin vermediler, bu yasadışı. 

 ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 48 bin düşüşle 709 bin oldu. 

Piyasalarda beklenti başvuruların 740 bin olacağı yönündeydi. 
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BİST 100 

Güne 1.285 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.304 en düşük 1.266 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.266 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %1 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 51 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.263 

Direnç: 1.304 

 

Şirket Haberleri: 

Marka Yatırım Holding A.Ş. (EGPRO): Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı 

ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve  Tekstil  Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  27.10.2020 tarihli yönetim 

kurulu kararı ile, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği 100.000 TL sermayeli "Semark Tekstil ve Mağazacılık 

A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır. 

Şirketimizin  21.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %45'ine iştirak ettiğimiz 100.000 TL 

sermayeli "Markam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Ticaret A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı 

aşamaları tamamlanmıştır. 

Pay fiyatı, değeri ve yatırımcıların yatırım kararı gözetilerek Şirket kuruluşuna ilişkin bilgi, kuruluş işlemleri 

diğer ortak ile birlikte icra edildiğinden, kuruluş işlemelerinin tescil ve ilanı ile  belirginlik kazanıncaya kadar 

açıklanması ertelenmiştir. 

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR): Muğla/Fethiye şubesi olarak faaliyete 

geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır. 

Bera Holding A.Ş. (BERA): BERA HOLDİNG HİSSELERİ MSCI TURKEY ENDEKSİNE GİRDİ. 

11 Kasım 2020 tarihinde MSCI(Morgan Stanley Capital International) tarafından yapılan açıklamada Borsa 

İstanbul'da BERA koduyla işlem gören Holdingimiz hisselerinin MSCI Global Small Cup içindeki Türkiye 

Endeksine dahil edildiği duyurulmuştur. 

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE): 04.09.2020 tarihli KAP duyurusu ile Kamuoyu ve 

Yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, Fit-out Works at Lusail Katara (Cresent) Hotel projesi elektrik, 

mekanik ve tesisat işleri sözleşmesine ilişkin görüşmeler tamamlanarak, ilgili sözleşme Katar Devletinde 

mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile IMAR Trading & Contracting WLL 

arasında 12.11.2020 tarihinde imzalanmıştır. Projenin 16(onaltı) ayda tamamlanması planlanmaktadır. 

 

USDTRY 

Güne 7,7951 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8964 en düşük 7,6745 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7282 seviyesinde hareket eden kur günü %0,85 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,6400 seviyesinde. 
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Destek: 7,6400 - 7,5400 

Direnç: 7,8600 - 7,9900 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 9,1870 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,2980 en düşük 9,0638 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1195 seviyesinde hareket eden kur günü %0,75 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,0200 seviyesinde. 

Destek: 9,0200 - 8,9300 

Direnç: 9,2600 - 9,3900 

EURUSD 

1,1780 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1823 en düşük 1,1759 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1792 seviyesinde hareket eden parite günü %0,1 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1700 

Direnç: 1,1800 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.864 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.880 en düşük 1.863 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.868 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,72 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.884 seviyesinde. 

Destek: 1.867 – 1.856 

Direnç: 1.884 – 1.890 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 43,79 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 44,25 

en düşük 43,31 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,11 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,71 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor.  
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