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InvestAZ Yatırım:  

Borsa İstanbul Tekrar Yeşil 
 
Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan borsalar öğle saatlerine doğru hızlı toparlandı. BIST100 
endeksi sabahki kayıplarını geri alarak 1.547 seviyesine kadar yükseldi. Dolar kuru dün 7,35 seviyesini kadar 
gördükten sonra 7,40 seviyesinin altında tutunmayı başardı. Yıl Sonu TÜFE Beklentisi Açıklandı. Merkez 
Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi % 11,15 oldu. Cari yıl sonu 
döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 8,09 TL olarak tahmin edildi. 

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Öğle Saatlerinde Satış Görüldü BIST100 %0,24 eksiyle 1.543 puan seviyesinde satıcılı 

seyrederken,  BIST30 %0,47 1.673 puan seviyesine düşüş gösterdi. Dolar 7,39, Euro 8,97 seviyesine 

yükseldi. Gram Altın 440 Liradan işlem görüyor. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te 2020 Yılına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini 

açıklayacak. 

 TCMB Beklenti Anketi sonuçlarına göre, Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu 

anket döneminde %11,15 olurken, döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 8,09 

TL oldu. 

 İngiltere'de, Kasım ayında GSYH bir önceki aya göre % 2,6 daraldı. Bu, Nisan ayından bu yana 

görülen ilk daralma oldu. Ayrıca, Kasım ayında GSYH geçen yılın aynı dönemine göre % 8,9 azaldı.  

 Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer” sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 

yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 2 bin 407'ye ulaştı. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.541 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.543 ve en düşük 

1.532 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % -0,35 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 

endeksi günü 11,44 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.532 

Direnç: 1.543 

 

Şirket Haberleri: 

Escort Teknolji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye 

göre;Nörolojik rahatsızlığı bulunan hastaların fizyoterapist olmadan da tedavi olmasını sağlayabilecek ev 

tipi tıbbi cihaz üretimi yapan Houston Bionics, Inc. girişimine 50.000 USD yatırım yapılmasına karar verildi. 

Geliştirdiği yazılım ile hastaların uzaktan rehabilitasyon deneyimini de arttıran Houston Bionics, 

milyonlarca hastayı birbirleriyle ve terapistlerle online olarak da buluşturabiliyor.Türkiye'de üretilen klinik 

olarak etkisi kanıtlanmış ve sertifikasyon süreçlerini tamamlanmış ürünlerin Avrupa'da satışlarına başlayan 

Houston Bionics,  2021'de ABD pazarına açılmayı hedeflemektedir. Şirketin geliştirdiği giyilebilir sistemler 

ile fizik-tedavi-rehabilitasyonda fark yaratacağına ve  yurtdışı pazarlarda kısa zamanda hızlı büyüme 

göstereceğine inanıyoruz. 

 

USDTRY 

Güne 7,3614 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,3883 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3500 - 7,3200 

Direnç: 7,4200 - 7,4600 

EURTRY 

Güne 8,9687 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,9671 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,9300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,9300 - 8,9000 

Direnç: 9,0000 - 9,0400 

EURUSD 

Güne 1,2165 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2138 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 
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XAUUSD 

Güne 1848 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1849 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk direnç 1857 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.847 – 1.841 

Direnç: 1.857 – 1.862 

BRENT 

Güne 56,48 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 55,62 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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