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InvestAZ Yatırım: 
 

Karar Zamanı 

Faiz kararına 2 saatten az bir süre kala borsalarda satış varken dövizdeki düşüş devam ediyor. 2020 yılının 
sonunda borsa, döviz ve birçok makroekonomik göstergenin durumunu belirleyecek olan faiz kararında 
beklentiler 475 baz puan ve üzeri miktarda faiz artışı olacağı yönünde. Bugün faiz kararı açıklayan iki ülke 
Endonezya ve Filipinler Merkez Bankaları, sabit tutulması beklenen faizleri sürpriz bir şekilde indirerek 
rekor düşük seviyeye çekti. Bankalar öncülüğünde 2 haftadır yükselen endekslerde gözler tamamen 
14:00’a çevrilmiş durumda. Kararın piyasalarda yaratacağı doygunluk veya yetersizlik durumuna göre ise 
fiyatlamalar karar sonrası sert hareket edebilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar PPK Faiz Kararlarını Bekliyor Faiz kararları öncesinde BİST100, %0,91 düşüşle 1.283, 

BİST30 ise %0,95 eksiyle 1.433 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise güne düşüşle devam 

ediyor, Dolar 7,66, Euro 9,07 seviyelerine geriledi. Gram Altın ise 457 Liraya düştü. 

 TCMB, PPK Faiz Kararları’nı bugün saat 14.00’te açıklayacak. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği 17 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 

10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 38 milyar 935 milyon TL teklif geldi. İhalede 

en düşük basit faiz % 15,04, ortalama % 15,06 ve en yüksek faiz ise % 15,10 seviyesinde gerçekleşti. 

 Hazine, 2021 yılı için piyasa yapıcı 11 banka belirledi. Bu bankalar, Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., 

HSBC Bank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. 

Garanti Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi 

Bankası A.Ş. olarak açıklandı. 

 Almanya/Maas: “(Doğu Akdeniz) Eğer Türkiye'nin provokasyonları devam ederse Aralık ayındaki 

AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum.” dedi. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.294 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.278 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.283 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.277 

Direnç: 1.294 

 

Şirket Haberleri: 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN, TGB): Bankamız 18 Kasım 2020 tarihinde 367 gün vadeli 

267.500.000 ABD doları ve 312.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi 

anlaşması imzalamıştır. 18 ülkeden 30 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla 

kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.50, Euro dilim için Euribor + 

%2.25 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmedeki akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla kredi tutarı 

artabilecektir. 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında Elektro-

Optik ve Haberleşme Sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 38.822.074,- ABD Doları tutarında üç 

adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. 

Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,6742 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,7174 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,7337 ve en düşük 7,6305 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,6300 seviyesinde. 

Destek: 7,6300 - 7,5800 

Direnç: 7,7300 - 7,7800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0883 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,1503 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,1693 ve en düşük 9,0447 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,0300 seviyesinde. 

Destek: 9,0300 - 8,9800 

Direnç: 9,1600 - 9,2300 

EURUSD 

Güne 1,1853 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1830 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  
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Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1858 ve en düşük 1,1822 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

ALTIN 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.870 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.874 en 

düşük 1.855 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.862 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

destek 1.853 seviyelerinde. 

Destek: 1.853 – 1.845 

Direnç: 1.872 – 1.882 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 44,17 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

44,58 en düşük 43,86 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,08 seviyesinde hareket eden emtiada %0,59 azalış 

gözleniyor. 
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