InvestAZ Yatırım:

Borsalar Kapanışta Sert Düştü
Gün boyu pozitif seyreden endeksler kapanışa doğru gün içindeki kazançlarını geri vererek eksiye döndü.
BIST100 endeksi sabah açılışından itibaren 1.400’ün üzerinde işlem gördükten sonra akşam saatlerinde
1.384 seviyesine kadar geriledikten sonra kapanışa yaklaşırken 1.390’ın üzerinde işlem görüyor. Ani düşüşe
sebep olabilecek herhangi bir haber akışı yokken borsalardaki hızlı satışla birlikte gün içerisinde 7,76’ya
kadar gerileyen Dolar kuru da tekrardan 7,82 seviyelerine yaklaştı. Bugün tüm gözler TCMB başkanı Naci
Ağbal’ın sabah saatlerinde yaptığı 2021 yılı için kur ve para politikası toplantısındaydı. Öğleden sonra ise
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin uygulamaya koyduğu ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nı hedef alan
yaptırımları kınadı. Savunma sanayinin en güçlü halinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sektörü ve
SSB’nı daha da destekleyeceklerini söyledi. Akşam saatlerinden sonra ise odaklar 15-16 aralık’ta toplanan
FOMC toplantısının bitiminde başkan Powell’ın konuşmasında olacak.
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Borsalar Gün Ortasına Doğru Alışta Görüldü BIST100 %0,85 artarak 1.407 puan seviyesine
gelirken, BIST30 %0,93 yükselişle 1.561 puandan işlem gördü. Naci Ağbal’ın konuşması sonrası
döviz kurlarında satış görüldü. Dolar kuru 7,79’a gerilerken, Euro 9,51 seviyesine düşüş gösterdi.
Ons Altın ise 1.862 $ olurken, EUR/USD paritesi 1,22 seviyesine gelerek Nisan 2018’deki zirvesinin
üzerine çıktı.
Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı
Erdoğan ABD'nin yaptırım kararı hakkında, "CAATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye'den başka,
bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu
sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD ihtiyacımızı başka bir yerden
karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir." ifadelerini kullandı.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.0423 (Önceki 15.4205) oldu.
Ekim ayında bir önceki aya göre % 2,2 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı
ayına göre nominal olarak % 29,2, reel olarak ise % 15,5 oranında arttı.
Türkiye'deki kullanıcılar, içerik üreticileri ve iş partnerlerine karşı bağlılığının devam ettiğini
belirten Youtube, Türkiye'ye temsilcilik açacağını duyurdu.
Financial Times, koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i "Yılın Kişileri" olarak
seçti.
Bitcoin tarihte ilk kez 20 bin doların üzerine çıktı. Kripto para birimi bugün %4,5 yükselişle 20,440
dolara kadar yükseldi. Sanal para biriminde bu yıl kurumsal yatırımcıların da talep göstermesi ile
%170 artış yaşandı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Trump yönetimi altındaki son politika raporunda İsviçre ve Vietnam'ı kur
manipülatörü olarak ilan etti.
ABD'de Kasım'da perakende satışlar -%1,1(Beklenti -%0,3), otomobil hariç perakende satışlar %0,9
(Beklenti %0,0) oldu.

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
Güne 1.404 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.410 en düşük 1.385
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.390 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %0,37 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 29 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.404
Direnç: 1.410

Şirket Haberleri:
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU): Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu
toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine en iyi teklifin Şirketimiz tarafından
verildiği 12 Ekim 2020 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.
16 Aralık 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen İhale Komisyonu kararına göre; ihale ilk açıldığında tüm
ihale katılımcılarına Belediye tarafından yayınlanan ihale şartnamesinde bazı gereksinimlerin ve şartların
kamu ihale usüllerine uygun olarak belirlenmemiş olduğu gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesine karar
verilmiştir.
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR):
Şirketimiz elektrikli ticari araçlarla ilgili yaptığı mühendislik çalışmaları neticesinde, ticari araç üreticisi
(OEM) bir firmaya 2 adet elektrikli midibüs kliması prototip teslimatları yapmıştır.

USDTRY
Güne 7,8361 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8453 en düşük 7,7602
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8144 seviyesinde hareket eden kur günü %0,28 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,7700 seviyesinde.
Destek: 7,7700 - 7,7200
Direnç: 7,8500 - 7,8900
EURTRY
Haftanın üçüncü işlem gününe 9,5334 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
9,5473 en düşük 9,4474 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,5301 seviyesinde hareket eden kur günü %0,03
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,4700 seviyesinde.
Destek: 9,4700 - 9,4100
Direnç: 9,5700 - 9,6100
EURUSD
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.
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1,2161 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2212 en düşük 1,2145
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2189 seviyesinde hareket eden parite günü %0,24 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde.
Destek: 1,2200 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
Güne 1.855 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.866 en düşük 1.849 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.863 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,09 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.865 seviyesinde.
Destek: 1.848 – 1.841
Direnç: 1.865 – 1.874
BRENT
Haftanın üçüncü işlem gününe 50,75 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 51,03 en
düşük 50,46 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,73 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,06 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.

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.
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