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InvestAZ Yatırım:  

Borsalarda Sert Düşüş 

Güne yatay başlayan borsalar öğle saatlerine doğru %1’den fazla değer kaybetti. Geçtiğimiz haftanın ve 
dünün hızını bu hafta devam ettiremeyen borsalardaki düşüş 19 Kasım öncesi faiz kararının miktarındaki 
tartışmaların bir işareti olabilir. Dolar ve Euro kurları sırasıyla 7,73 ve 9,18 seviyelerinden işlem görerek 
geçtiğimiz hafta boyunca devam ettirdikleri düşüş trendine ara vermiş oldular. TCMB yeni başkanı Lütfi 
Elvan bugün yaptığı açıklamada 2022 sonrasında istikrarlı büyüme dönemine girileceğini, bu büyüme 
modelinin de düşük enflasyon hedefiyle çelişmeyeceğini ifade etti. ABD dışişleri bakanı Pompeo bugün 
İstanbul’u ziyaret ederek Rum Patrik Bartholomeos ile görüşüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar gün ortasında satışta BİST100 %1,28 düşüşle 1.276, BİST30 ise %1,41 negatif olarak 1.418 

puandan işlem görüyor. Piyasalarda Döviz kurlarında gün ortasına doğru yükseliş gözlemlendi. 

Dolar 7,73, Euro 9,18 seviyelerinden işlem görüyor. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15.30’da 

toplanacak. Kabine toplantısında COVİD-19 salgınında gelinen son durum ve yeni önlem alınıp 

alınmayacağının görüşülmesi bekleniyor. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği 15 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 

10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 36 milyar 425 milyon TL teklif geldi. Basit 

faizler ise en düşük % 14,99, ortalama % 15,00 ve en yüksek ise % 15,03 oldu. 

 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşme yapmak üzere Fener Rum Patrikasine gelerek Patrik 

Bartholomeos ile görüştü. 

 Gilead Türkiye, Ülkemizde Remdesivir’in Sağlık Bakanlığı’na bağışlanan adetler haricinde başka bir 

tedariki bulunmadığını bildirdi. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.292 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.271 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.275 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.270 

Direnç: 1.293 

 

Şirket Haberleri: 

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE): Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-

Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli 

Metro Hattı Projelerinin, kontrol ve haberleşme taahhüt kapsamı işçilik işlerine ilişkin 740.000 Euro+KDV 

tutarındaki teklifimizin kabul edildiği İşveren Uskom Komünikasyon Sistemleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 

tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 36 ayda 

bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması 

sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,7374 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,7072 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,7470 ve en düşük 7,6843 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,7600 seviyesinde. 

Destek: 7,700 - 7,6600 

Direnç: 7,7600 - 7,7900 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,1903 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,1413 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,1931 ve en düşük 9,1109 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,2200 seviyesinde. 

Destek: 9,1400 - 9,0800 

Direnç: 9,2200 - 9,2500 

EURUSD 

Güne 1,1852 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1873 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1876 ve en düşük 1,1843 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 
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ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.887 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.893 en düşük 

1.884 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1886 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.895 seviyelerinde. 

Destek: 1.887 – 1.882 

Direnç: 1.895 – 1.898 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 43,94 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 44,26 

en düşük 43,64 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,80 seviyesinde hareket eden emtiada %0,05 azalış 

gözleniyor. 
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