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InvestAZ Yatırım:  

Haftanın Son Günü 

Haftanın son işlem gününde piyasaların yatay hareket edebilir. Dolar ve Euro seans başlangıcına 
yaklaşılırken %1’e yakın değer kaybıyla işlem görüyor. Haftanın son işlem günü olması nedeniyle büyük bir 
volatilite görülmesi beklenmezken hafta başından beri devam eden pozitif havanın endeksleri 
desteklemesi beklenebilir. Haftanın kapanış fiyatlarının önümüzdeki haftanın gidişatı için önemli olması 
nedeniyle sabah açılışından ziyade günün ve haftanın kapanışı yakından takip edilecektir. Sabah 
açıklanacak olan sanayi üretimi verisi borsaların gidişatına yön vermesi açısından yakından takip edilen veri 
olacak. Bugün yurt dışında Euro bölgesinin ticaret dengesi rakamları ve öğle saatlerinden sonra yurt içinde 
TCMB’nin yıl sonu ve 12 ay sonraki Dolar kuru, GSYH, Cari Denge beklentileri takip ediliyor olacak. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Perşembe Seansını Satışla Kapattı BİST100 %0,58 düşüşle 1.303, BİST30 ise 1.425 

seviyesine geriledi. Döviz kurları ise sabah saatlerinde düşüşteydi. Dolar 7,62, Euro 9 seviyelerine 

geriledi. Gram Altın ise 462 Liradan işlem görüyor. 

 Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni, bugün İstanbul Boğazından Karadeniz'e açılacak. Söküm 

işlemleri tamamlanan Kanuni bugün saat 09.30'dan itibaren İstanbul Boğazı'ndan geçişine 

başlayacak. 

 Borsa İstanbul tarafından kıymetli madenler ile para birimlerinin birbirleriyle değiştirilmesi 

işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkân sağlamak amacıyla Swap Piyasası bünyesinde Kıymetli 

Madenler Swap Pazarı kurulmasına karar verildi. 

 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiliz finans sektörünün Avrupa 

Birliği'nden ayrılmanın sonuçları için hazır olduğunu söyledi. ECB'nin Merkez Bankacılığı 2020 

Forumu'nda konuşan Bailey, Brexit'e hazırlık konusunda önemli çalışma yapıldığını belirtti. 

 ECB Başkanı Christine Lagarde: COVID-19 aşısı konusunda gelen açıklamalar, pandeminin sona 

ermesine nihayet yaklaşıldığı anlamına geldiğini, ancak bir zafer ilan etmek için erken olduğunu 

söyledi. 

 

 

 

 

 

 

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  

 

BİST 100  

Dün endeksin 1.272 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.304 ve en düşük 

1.263 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % -0,58 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 

endeksi günü 55,18 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.263 

Direnç: 1.304 

 

Şirket Haberleri: 

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz; Adana yerleşkemizde yatırım 

bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak 

amacıyla hazırlanan ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG): Şirketimizin 2020 yılı Ocak – Ekim aylarını kapsayan döneme ait denetimden 

geçmemiş tahmini prim üretimi 1.223.156.918,- TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 

% 33,93 oranında artış meydana gelmiştir.  

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS): Şirketimizin %84 oranında ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 

Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun %16 oranında pay sahibi olduğu Efeler 

Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin halka arz çalışmalarının başlatılması kapsamında, 

Şirketimizin Yönetim Kurulu 12.11.2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları 

almıştır. 

1. Şirketimizin %84 oranında paylarına sahip olduğu, Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde "1756-

GERMENCİK" sicil numarası ile kayıtlı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin ("Efeler Çiftliği") 

paylarının halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına, 

2. Efeler Çiftliği'nin halka arz işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi 

Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm 

kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için 

gerekli hazırlıkların, bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması, vekaletname, başvuru belgeleri, 

beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin 

yapılmasına,oybirliği ile karar verilmiştir. 

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN): Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda, siber 

güvenlik ürünleri alanında faaliyet gösteren 5.000.000 TL ödenmiş sermayeli Karmasis Bilişim Çözümleri 

Ticaret A.Ş.'nin Sn. Mehmet Murat Eraydın'a ait beheri 1.000 TL değerinde 2.550 adet nama yazılı payının 

(%51) toplam 45.390.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,6875 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,6637 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,6300 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 7,6300 - 7,600 

Direnç: 7,7200 - 7,7800 

EURTRY 

Güne 9,0891 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0526 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,0100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,0100 - 8,9600 

Direnç: 9,1300 - 9,2000 

EURUSD 

Güne 1,1807 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1808 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1800 - 1,1800 

XAUUSD 

Güne 1.876 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.879 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.882 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.874 – 1.870 

Direnç: 1.882 – 1.886 

BRENT 

Güne 43,32 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,92 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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