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InvestAZ Yatırım:  

Yeni Dönemde İlk Gün 

Piyasa dostu en büyük adım olan faizde sadeleşme ve 475 baz puan artış sonrası ilk işlem günü. 
Uluslararası yatırım bankaları ve yabancı kurumlar dün gelen TCMB faiz kararından memnun ve TL 
bacağında long pozisyonlarını devam ettireceklerini açıkladılar. 19 Kasım’da atılan sadeleşme adımı ve faiz 
koridorunun kaldırılarak tek kanaldan, politika faizi üzerinden fonlama yapılmasının büyük bir dönüşümün 
başlangıcı olması bekleniyor. Dün Borsa İstanbul’da 55 Milyar TL ile rekor seviyeye yakın bir hacim 
yapılırken bankalar ve aracı kurumlar en çok yükselen endeksler arasında başı çekiyordu. Bankalar 
öncülüğünde endekslerin yukarı yönüne devam etmesi beklenebilir. Dolar ve Euro kurlarında dün hızlanan 
aşağı yönlü hareket bu sabah itibarı ile tekrardan tersine dönmüş gibi gözükse de Dolar/TL’de sabah 7,60’a 
yaklaşan fiyatın bir süre daha bu seviyelerde sabit kalması beklenebilir.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar dün PPK Faiz Kararları Sonrası Yükselişe Geçti Dün, BİST100 %1,41 yükselerek 1.313, 

BİST30 ise 1.470 puan seviyesinden seans kapanışını yaptı. Döviz kurları ise yatay seyir ediyor. 

Sabah saatlerinde Dolar 7,59, Euro 9,02 seviyesinden işlem görüyor. 

 ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Pfizer'in aşı onayı için FDA'e bugün başvurmasının beklendiğini 

söyledi. 

 Bankacılara göre, TCMB'nin faiz artırımı kredi ve mevduata sınırlı yansıyacak. 5 üst düzey bankacı, 

4,75 puanlık faiz artışının ardından kredi ve mevduat faizlerinde büyük oranlı değişiklik olmayacağı 

görüşünde. 

 Societe Generale Gelişen Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, “Geçen hafta belirttiğimiz 

gibi dolar ve Euro’ya karşı TL’de alış pozisyonunda kalmayı sürdüreceğiz ” dedi. 

 ABD Başkanı Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi, Georgia'da yeniden sayım 

sonucunda Biden kazandı. 

 AB, Pfizer'in aşısına doz başına 15,5 Euro, 300 milyon doz alım için 4,65 milyar Euro ödeyecek. 

Curevac'ın aşısına ise ilk 225 milyon doz için doz başına 10 Euro ödeyecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

BİST 100  

Dün endeksin 1.313 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.326 ve en düşük 

1.278 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,41 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 55,42 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.308 

Direnç: 1.326 

 

Şirket Haberleri: 

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAVHL): Yönetim Kurulumuz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

tarafından 20 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-

işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesine teklif vermeye karar 

vermiştir. Konuyla ilgili tüm aşamalarda kamuoyuna bilgi verilecektir. 

 

USDTRY 

Güne 7,5507 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,5631 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,5900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,5300 - 7,4900 

Direnç: 7,5900 - 7,6100 

EURTRY 

Güne 8,9736 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,9910 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,0300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,9300 - 8,8700 

Direnç: 9,0300 - 9,0700 

EURUSD 

Güne 1,1879 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1888 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.867 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.869 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.872 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 1.863 – 1.858 

Direnç: 1.872 – 1.875 

BRENT 

Güne 44,16 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 44,20 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.   
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