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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Coşku Sürüyor 

Borsalardaki ralli yeni haftada da devam ediyor. 1.200 seviyesinden sonra 1.300’ü de kırıp geçen BIST100 
endeksinde yeni hedef gökyüzü. Perşembe günü TCMB’nin faiz kararını açıklayacağı haftanın başlangıcında 
izlenilen fiyat hareketleri 500 baz puan artış öngörmekte. Dolar kuru düşüşüne bugün de devam ederken 
borsaları destekleyen unsur olarak öne çıktı. Bankalar haftanın ilk gününün ilk saatlerinde en çok işlem 
gören hisseler arasındaydı.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın İlk Gününe Alışla Başladı BİST100 %1,06 artarak 1.304 seviyesinde. BİST30 ise 

%0,80 artışla 1.453 seviyesine yükseliş gösterdi. Dolar 7,67, Euro ise 9,08 seviyeleri civarından 

piyasalarda alıcı buldu. 

 Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik ilişkin tezkere Meclis'e sunuldu. 

 Bist Genel Müdürü Hakan Atilla: “Kıymetli madenler swap pazarı likidite ihtiyacını karşılayacak. 

Manipülasyon konusunda SPK ile yakından çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu. 

 Hazine Ve Maliye Bakanlığı: Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Ekim döneminde 145 milyar 483 

milyon TL açık verirken, 25 milyar 901 milyon TL faiz dışı açık verildi. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği 14 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 

10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 35 milyar 375 milyon TL teklif geldi. İhalede 

faizler ise en düşük % 14,98, ortalama % 14,99 ve en yüksek ise % 15,01 oldu. 
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BİST 100 

Güne 1.305 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.310 en düşük 1.303 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.307 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %1,25 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 10 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.303 

Direnç: 1.310 

 

Şirket Haberleri: 

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA): Şirketimiz bünyesinde "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri" 

iş birimi kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Şirketimiz ile; 

a) Set Prefabrik Savunma Ticaret Güvenlik Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. arasında Photo-Voltaic (PV) Güneş 

Enerjisi Panellerinin (yerli ve milli olarak Türkiye'de üretimi ve dağıtımına ilişkin "İş Ortaklığı ve Dağıtım 

Sözleşmesi" 

b) Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. arasında Nexans Solar Kablo ürünlerinin Türkiye dahilinde 

satışına ilişkin "Satış Sözleşmesi"imzalanmıştır.  

Şirketimiz tarafından hali hazırda dağıtımı yapılmakta olan Huawei marka Güneş Paneli Inverterlarının 

dağıtımına da Yenilenebilir Enerji Teknolojileri iş birimi altında devam edilecektir. Yenilenebilir Enerji 

Teknolojileri iş birimimizin toplam net satış gelirinin ilk yıl için 350.000.000 - 400.000.000 TL olması 

hedeflenmektedir. 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi 

Genel Müdürlüğü tarafından SARS- Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen 

Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün (16.11.2020) firmamıza 500.000 adet 

ürün siparişi verilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,6877 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7070 en düşük 7,6062 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,6564 seviyesinde hareket eden kur günü %0,31 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,6100 seviyesinde. 

Destek: 7,6100 - 7,5600 

Direnç: 7,7100 - 7,7600 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 9,1012 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1280 en  

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  

 

düşük 9,0167 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0778 seviyesinde hareket eden kur günü %0,11 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,0200 seviyesinde. 

Destek: 9,0200 - 8,9600 

Direnç: 9,1300 - 9,1900 

EURUSD 

1,1837 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1869 en düşük 1,1833 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1854 seviyesinde hareket eden parite günü %0,18 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 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 1.887 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,31 artışla kapatmaya hazırlanıyor. 

Ons Altın için ilk direnci 1.900 seviyesinde. 

Destek: 1.888 – 1.881 

Direnç: 1.900 – 1.906 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 43,32 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,80 en 

düşük 42,72 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,39 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,43 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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