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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Vites Küçülttü 

Dün bankalar öncülüğünde yükselen endeksler bugün bekleme moduna geçti. BIST100 endeksi dün rekor 
tazelerken bugün güne yeni rekorlarla başlamasının ardından yatay bir seyre döndü. Bankalar ve aracı 
kurumlar endeksleri dün en çok yükselen endeksler olurken bugün gıda ve ulaştırma endeksleri en çok 
değer kazanan endekslerin başında yer alıyor. Dolar ve Euro kurları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müsiad 
EXPO’da yaptığı konuşma esnasında sırasıyla 7,60 ve 9,02 seviyelerinden işlem görmekte. Cumhurbaşkanı 
yaptığı konuşmada faizlerin artırılmasını zorunlu acı ilaca benzetirken reel kesime verilen destekten ve 
üretimin desteklenmesinin devam edeceğini belirtti. Faiz artışının konut satışlarında keskin düşüşe sebep 
olması bekleniyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Güne Alışla Başladı Gün ortasına doğru, BİST100  %0,54 artarak 1.320, BİST30 ise %0,39 

artışla 1.477 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise hafif artıda seyrediyor. Dolar 7,59, Euro 

9,02 seviyesinde. Spot piyasalarda Gram Altın ise 456 Liradan alıcı buldu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız, dünkü faiz 

artışını bu çerçevede değerlendiriyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.” açıklamasında 

bulundu. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 5, milyar 

TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 16 milyar 850 milyon TL teklif  gelirken, basit faizler 

en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 16,16 oldu. 

 TÜİK/TCMB: Tüketici güven endeksi Kasım'da 80,1 oldu (Önceki 81,9). 
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BİST 100  

Endeks güne 1.316 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.327 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.320 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.308 

Direnç: 1.327 

 

Şirket Haberleri: 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK, ALK): Bankamızın hissedarı olduğu Albaraka Kültür Sanat ve 

Yayıncılık A.Ş'nin 3.540 adet hissesinin tüm hak ve vecibeleri ile, her bir hisse bedeli 1000,00 TL (Bin Türk 

Lirası) olmak üzere toplam 3.540.000,00 TL (Üç Milyon Beş Yüz Kırk Bin Türk Lirası) bedel karşılığında 

"Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na devredilmesine karar 

verilmiştir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,6054 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,5507 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,6175 ve en düşük 7,5178 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,6400 seviyesinde. 

Destek: 7,5400 - 7,4800 

Direnç: 7,6400 - 7,6800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0239 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9736 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,0382 ve en düşük 8,9136 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,0700 seviyesinde. 

Destek: 8,9500 - 8,8700 

Direnç: 9,0700 - 9,1200 

EURUSD 

Güne 1,1879 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1861 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1891 ve en düşük 1,1858 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 
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ALTIN 

Ons altın haftanın son işlem gününe 1.867 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.870 en düşük 

1.861 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1868 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.862 seviyelerinde. 

Destek: 1.862 – 1.857 

Direnç: 1.871 – 1.875 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 44,16 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 44,45 en 

düşük 44,05 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,41 seviyesinde hareket eden emtiada %0,48 artışla 

gözleniyor.   

 

http://www.investaz.com.tr/

