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InvestAZ Yatırım:  

Borsalarda Yön Yukarı 

Dün gelen sert satış sonrası bugün borsalarda yön tekrardan yukarı. Bankalar endeksi %3,5 artışla 
endeksleri yukarıya taşırken döviz kurlarında sabah başlayan yükseliş hız kesmiş durumda. Salgınla 
mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra sağlık bakanı Koca’nın yaptığı açıklamalarla 
kısıtlamalar detaylandırıldı. Cuma gününden itibaren başlayacak olan kısıtlamalara uyulmaması 
durumunda yeni tedbirler gelebileceği ifade edildi. Piyasalarda 2 haftadır devam eden ve Perşembe 
gününe kadar da devam edeceğinin izlenimini veren borsalar, 19 Kasım Para Piyasası Kurulu’ndan çıkacak 
kararı beğenmediği taktirde koronavirüste 2. dalga ile birlikte rüzgar çok hızlı bir şekilde tersine dönebilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar bugün alışta BİST100 %1,40 artışla 1.277, BİST30 ise %1,70 yükselerek 1.421 seviyesinden 

işlem görüyor. Dolar kuru 7,71 seviyesinde alım satım görürken, Euro 9,17’den işlem görüyor. 

 Sağlık Bakanı Koca: “Yerli aşıya yıl bitmeden kavuşmanın ümidi içindeyim. 16 yerli aşıdan birinde 

klinik aşamadan insan denemesine geçildi.” dedi. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği 16 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 

10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 42 milyar 300 milyon TL teklif geldi. İhalede 

en düşük basit faiz % 15,01, ortalama % 15,02 ve en yüksek ise % 15,03 oldu. 

 AB Ülkeleri, Cuma günü tsi 10.00'da Brexit konusunda güncel bilgi alacak. 

 İngiltere'de Ekim ayında TÜFE aylık %0,0(Beklenti -%0,1), yıllık %0,7(Beklenti %0,6) oldu. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.264 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.282 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.278 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.259 

Direnç: 1.282 

 

Şirket Haberleri: 

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARMDA): Armada Bilgisayar, Cisco Türkiye Dijital İş 

Ortakları Zirvesinde " Yılın Distribütörü" ödülünü almaya hak kazanmıştır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,7172 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,7008 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,7679 ve en düşük 7,6812 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,7600 seviyesinde. 

Destek: 7,6800 - 7,6400 

Direnç: 7,7600 - 7,8100 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,1772 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,1364 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,2231 ve en düşük 9,1078 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,2300 seviyesinde. 

Destek: 9,1200 - 9,0500 

Direnç: 9,2300 - 9,2800 

EURUSD 

Güne 1,1865 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1886 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1891 ve en düşük 1,1850 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 

ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.881 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.885 en 

düşük 1.876 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.886 seviyelerinde. 
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Destek: 1.877 – 1.872 

Direnç: 1.886 – 1.890 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 43,80 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 44,22 

en düşük 43,48 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,16 seviyesinde hareket eden emtiada %0,94 artışla 

gözleniyor.    
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