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InvestAZ Yatırım:  

Kritik 1.300 Eşiği 

BIST100 endeksi kritik 1.300 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kasım ayında aralıksız devam eden 
rallinin devamında endeks 1.200 seviyesini aşmasının ardından 1.300 seviyesini de kalıcı olarak kırıp yukarı 
yönlü hareketine devam etmek üzere. Gün boyunca bu seviyenin üzerinde kalan endekste akşam saatlerine 
yaklaşıldıkça geri çekilmeler takip edildi. Bu kritik seviyenin hemen altından ayrılmayan endeks kapanışı 
1.300 üzerinde yaptığı taktirde haftanın kalanındaki yönünü belirlemesi açısından önemli bir kademeyi 
geride bırakmış olacak. Dolar ve Euro kurları sabah başladığı düşüş hareketine gün içerisinde devam 
etmeyerek yükselişe geçti. Dolar kuru akşam saatlerine ve seans kapanışına doğru gidilirken gördüğü 
7,75’ten geri çekilerek an itibarı ile 7,72 seviyelerinden işlem görüyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Alışla Başladı BİST100 %0,52 artıda 1.298 seviyesinde. BİST30 ise %0,22 artışla 

1.446 seviyesine yükseldi. Dolar 7,72, Euro ise 9,14 seviyelerine yükseliş gösterdi. Brent petrolün 

varil fiyatı ise %3,51 artarak 44,30 seviyesinde. 

 Moderna’dan “COVID-19 aşı adayının etkinlik oranı % 94,5, buzdolabında 30 gün dayanabiliyor.” 

açıklaması yapıldı. 

 Benzine indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış 

fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. 

 ABD/Fauci: Altta yatan hastalığı olmayan genel nüfusta aşılama Nisan ayında başlayabilir. 
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BİST 100 

Güne 1.305 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.310 en düşük 1.293 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.297 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,43 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 26 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.293 

Direnç: 1.310 

 

Şirket Haberleri: 

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), 

İtalya'daki Taranto Limanı'nın kruvaziyer liman operasyonlarına ilişkin 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik 

İyonya Denizi Liman Başkanlığı ("Liman Başkanlığı") tarafından seçilerek bir imtiyaz sözleşmesi elde ettiğini 

Şirketimize bildirmiştir. Taranto Limanı'ndaki devlet tarafından finanse edilen ve yeni bir kruvaziyer 

terminalinin inşası da dâhil olmak üzere yaklaşık 28 milyon Euro'luk kruvaziyer liman altyapısı iyileştirme 

yatırımları devam etmekte olup, bu yeni tesislerin inşaatının 2020 yılı sonunda tamamlanması 

beklenmektedir. GPH ve Liman Başkanlığı söz konusu anlaşmayı tamamlamak için birlikte çalışacak olup, 

zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla 

birlikte, imtiyaz sözleşmesi uyarınca; GPH, kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası 

deneyimini ve işletme modelini de kullanarak 2021 yılının 1. çeyreğinden itibaren Taranto Limanı'ndaki 

tüm kruvaziyer liman operasyonlarını 20 yıl süreyle işletecektir. Taranto Kruvaziyer Limanı 2019 yılında 

yaklaşık 9.000 kruvaziyer yolcusu ağırlamıştır. Covid-19 öncesi 2020 yılında 14.000'den fazla kruvaziyer 

yolcu öngörülmekteydi. 

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AVISA): Şirketimizin 01.01.2020 - 31.10.2020 dönemine ait prim üretimi 

; hayat dalı 1.036.073.994 TL, hayat dışı 56.260.194 TL olmak üzere toplam 1.092.334.188 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN): 08.02.2018, 07.05.2019, 22.05.2019 ve 29.08.2019 tarihli özel 

durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin %75, Jeruselam District Electricity Company'nin (JDECO) 

%25 oranında ortak olduğu ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co.'nun Filistin'in Jericho 

bölgesinde kurduğu 2 x 0,999 MWp (Toplam 1,998 MWp) kurulu güce sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali 

devreye alınmıştır. Söz konusu santral, ürettiği elektriği 25 yıl boyunca elektrik satın alma anlaşması (PPA) 

kapsamında garantili fiyattan JDECO'ya satacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 7,6877 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7587 en düşük 7,6062 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7325 seviyesinde hareket eden kur günü %0,68 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,7900 seviyesinde. 

Destek: 7,6400 - 7,5500 
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Direnç: 7,7900 - 7,8500 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 9,1012 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1921 en 

düşük 9,0167 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1500 seviyesinde hareket eden kur günü %0,69 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,2200 seviyesinde. 

Destek: 9,0500 - 8,9400 

Direnç: 9,2200 - 9,3000 

EURUSD 

1,1837 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1869 en düşük 1,1814 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1831 seviyesinde hareket eden parite günü %0,01 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.888 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.899 en düşük 1.865 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.894 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,02 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.904 seviyesinde. 

Destek: 1.869 – 1.850 

Direnç: 1.904 – 1.919 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 43,32 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 44,64 en 

düşük 42,72 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,38 seviyesinde hareket eden emtia günü %3,74 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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