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InvestAZ Yatırım:  

TCMB Sadeleşmeye Gitti 

Merakla beklenen faiz kararından 475 baz puan artış çıktı ve TCMB sadeleşme yolunda büyük bir adım 
attı. Faiz koridoru uygulaması askıya alınmış olurken fonlama kanalı haftalık repo olan politika faizi 
üzerinden yapılacak. 475 baz puan artışla politika faizi %10,25’ten %15’e çekilirken borsaların ve dövizin 
faiz kararına tepkisi hızlı oldu. Dolar 7,50’ye kadar indikten sonra 7,60 seviyelerine yükseldi. Bankalar 
endeksi %3,55 değer kazanırken kapanışa doğru BIST100 ve BIST30 endeksleri sırasıyla 1.310 ve 1.468 
seviyelerinde seyrediyor. BIST100 ve BIST30 endekslerinin kazançları %2,5’i aşmasının ardından Amerika 
borsalarında satıcılı açılışlarla birlikte endeksler kazançlarının bir kısmını geri verdi. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar PPK Faiz Kararı Sonrası Yükselişe Geçti BİST100 %1,48 artıya geçerek 1.314, BİST30 ise 

%1,84 artışla 1.473 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları politika faizindeki artışla düşüşe 

devam etti. Dolar7,59 seviyesinde iken, Euro 9 Liranın altını görerek 8,98 seviyesine düşüş gösterdi. 

Gram Altın ise 453 Liraya geriledi. 

 Merkez Bankası beklenen politika faiz kararını açıkladı, buna göre MB politika faizini 475 baz puan 

arttırarak %15’e çıkardı. 

 TCMB: Para politikasının sadeleştirilmesi kapsamında 1 ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri 

ve GLP ile sağlanan fonlama 20 Kasım itibarıyla MB'nin temel para politikası aracı olan haftalık repo 

miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacak. 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren bir hafta süreyle 

gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan %15 olarak uygulanacak. 

 Bankaların glp'den % 14,75 faizle kullandığı miktar 27 milyar 250 milyon tl oldu. 

 EPGİS: 20/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 2 KRŞ/LT pompa satış 

fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. 

 ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 31 bin ile 742 bin oldu (beklenti 710 bin). 
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BİST 100 

Güne 1294 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1326 en düşük 1278 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1322 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 2,09 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 47 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.278 

Direnç: 1.325 

 

Şirket Haberleri: 

Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA): Joint Company West Finance And Credit Bank'ın paylarının %.42'sine 

denk gelen hissenin satın alınması için Ukrayna Merkez Bankasına yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Buna 

ilişkin gelen onay evrakı ve çevirisi ekte yer almaktadır. 

Net Holding A.Ş. (NTHOL): Hırvatistan'da bulunan Casinomuzun renovasyonu tamamlanmış olup faaliyete 

geçmiştir. 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): 29 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, 

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması 

ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışının yapılması 

amacıyla Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da Aksa Enerji Tashkent FE LLC adında bir 

şirket kurulmuştu. Tashkent Region Khokimiyat (Taşkent Bölgesi Belediye Başkanlığı) tarafından bahsi 

geçen santralin inşaati için gerekli arazi tahsisi işlemleri tamamlanmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 7,7174 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7337 en düşük 7,5065 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5910 seviyesinde hareket eden kur günü %1,62 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,4900 seviyesinde. 

Destek: 7,4900 - 7,3800 

Direnç: 7,7100 - 7,8400 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 9,1503 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,1693 en düşük 8,8885 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9831 seviyesinde hareket eden kur günü %1,83 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,8600 seviyesinde. 

Destek: 8,8600 - 8,7300 

Direnç: 9,1400 - 9,2900 
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EURUSD 

1,1853 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1858 en düşük 1,1816 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1824 seviyesinde hareket eden parite günü %0,25 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1800 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.870 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.874 en düşük 1.853 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.863 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,67 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.849 seviyesinde. 

Destek: 1.849 – 1.840 

Direnç: 1.870 – 1.883 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 44,17 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 44,58 

en düşük 43,79 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,30 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,09 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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