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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Yatay Seyrine Döndü 

Borsalar güne alıcılı başladıktan sonra öğle saatlerine doğru başladıkları seviyelere geri döndü. 
Geçtiğimiz hafta AB, dün ise ABD yaptırımlarından beklenen olumsuzluk çıkmamasıyla birlikte borsalarda 
yukarı yönlü fiyat hareketleri hız kazanmıştı. Bu sabah açılışta 1.395’e kadar yüksele BIST100 endeksi şu 
sıralarda 1.389 seviyesinden işlem görüyor. Merkez Bankasının %15 üzerinden fonlama ile 52 Milyar TL 
tutarlı haftalık repo yaptığı günde döviz kurlarındaki sakinlik devam ediyor. Altının ons fiyatı %0,93 değer 
kazanarak $1.845’e kadar yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Lirası kullanımının teşvik edilmesi 
gerektiğini ifade ederek yükselen faizler ve stopaj oranında uygulanan indirim süresinin uzatılması ile cazip 
hale gelen TL ve TL mevduatlara dikkat çekti. 19 Kasım’da 475 baz puan faiz artıran TCMB, 24 aralık 
toplantısına 7,83 seviyesinde bir Dolar kuru ile giriyor. Beklentiler Merkez Bankası’nın sıkılaştırmaya devam 
edeceği yönünde. 

 

Satır Başları: 

 Gün Ortasında Borsalar Yatay Seyirde BIST100 %0,09 artarak 1.389 puan seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,06 düşüşle 1.539 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarının da yatay 

seyirde olduğu görüldü. Dolar 7,84, Euro 9,52 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 

toparlanma yaşandı, Ons Altın 1.844 $ seviyesine geldi. 

 Merkezi Yönetim bütçe dengesi Kasım ayında 13,43 milyar TL, faiz dışı denge ise 22,92 milyar TL 

fazla verdi. 

 Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Konut satışları Kasım'da 

yıllık % 18,7 düşüş kaydederek 112 bin 483 oldu. 

 Domino's Pizza markasının Türkiye ve Rusya başta olmak üzere dört ülkede frachise haklarının 

sahibi olan DP Eurasia NV, kendisini Borsa İstanbul'a kote etmek veya Türkiye birimini Borsa 

İstanbul'da halka arz etmeyi değerlendirecek. 

 İngiltere'de işsizlik koronavirüs pandemisinden dolayı 2016 yılından bu yana en yüksek seviyesine 

çıkarken, Ekim'den başlayan üç aylık süreçte 241.000 kişi yükseldi. 

 Google, uzaktan çalışma dönemini 1 Eylül'e kadar uzattı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.393 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.396 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.391 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.385 

Direnç: 1.393 

 

Şirket Haberleri: 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL): Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.'nin sermayesinin %100'üne karşılık gelen 7.907.000 adet payı 533.784 USD karşılığında peşin olarak 

satın alınmıştır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8433 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8522 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,8683 ve en düşük 7,8259 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,8200 seviyesinde. 

Destek: 7,8200 - 7,8000 

Direnç: 7,8700 - 7,8900 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,5312 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5416 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5716 ve en düşük 9,5074 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,5000 seviyesinde. 

Destek: 9,5000 - 9,4700 

Direnç: 9,5700 - 9,6000 

EURUSD 

Güne 1,2147 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2149 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2164 ve en düşük 1,2132 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.828 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.848 en düşük  
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1.826 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.846 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.854 seviyelerinde. 

Destek: 1.832 – 1.818 

Direnç: 1.854 – 1.862 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 50,32 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 50,38 

en düşük 49,78 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,27 seviyesinde hareket eden emtiada %0,04 azalış 

gözleniyor. 
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