InvestAZ Yatırım:

Küresel Satış Dalgası
Uluslararası hisse piyasalarında sert satış yeni haftanın başlangıcında piyasaların yönünü belirliyor.
Avrupa’da İngiltere’de görülen yeni ve daha bulaşıcı koronavirüs kaynaklı satış tüm Avro Bölgesi’ne
yayılarak hisse piyasalarında büyük düşüşlere sebep oldu. Brexit görüşmelerinde son gün 31 aralık tarihinin
yaklaşmasıyla birlikte Euro ve Pound para birimleri darbe aldı. DXY Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 90’ın da
altına indikten sonra yeni haftada 90,60’ın üzerine çıktı. Borsa İstanbul’da düşüş gün boyu devam ederken
BIST100 ve BIST30 endeksleri sırasıyla %2,07 ve %2,44 değer kaybetti. Sabah saatlerinde 1.401’i gören
BIST100 endeksi akşam saatlerine doğru 1.379 seviyesinden işlem görüyor. Büyük endekslerdeki düşüşleri
bankalardaki sert düşüş ve havacılık sektöründeki büyük satışlar göğüsledi. Piyasalar Perşembe günkü PPK
ve faiz kararını beklerken yurt dışı kaynaklı sert satış dalgası, açıklanacak olan faiz kararını daha da mühim
kılıyor. Piyasa beklentisi uzun süredir piyasa dostu adımlar atan TCMB’den şeffaf politika adımlarını devam
ettirmesi ve faizleri 100-150 baz puan aralığında artırması. Dolar kuru faiz artışının ve sıkılaştırma
döngüsünün devamı beklentisi ile 7,67 seviyesinden işlem görüyor.

Satır Başları:








Borsalar Haftanın İlk Gününü Güçlü Satışla Kapatıyor BIST100 %2,07 düşüşle 1.379, BIST30 %2,43
düşerek 1.522 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise yatay seyrine devam ediyor. Akşam
saatlerinde Dolar 7,67, Euro 9,38 seviyesinden işlem görmekte. Gram Altın ise 463 Liradan işlem
görüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Merkezi yönetim alacak stoku Kasım'da 18,47 milyar TL(Önceki
19,17Mlr) olarak açıklandı.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.2485 (Önceki 15.2034) oldu.
OPPO ve Samsung, Türkiye'de akıllı telefon üretimine hazırlanıyor.
AB İlaç Ajansı EMA, Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına onay verdi.
VIX Volatilite Endeksi 8,4 puan yükselerek 30 puana çıktı, endeks 4 Kasım'dan bu yana en yüksek
seviyeyi gördü.

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.
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BİST 100
Güne 1.402 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.402 en düşük 1.369
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.377 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %2,25 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 27 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.368
Direnç: 1.380

Şirket Haberleri:
İşbir Holding A.Ş. (ISBIR): Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., Hindistan'da yerleşik Venus
Polytex Private Ltd. ile (%50-%50) ortak yatırımı olan ve Rajasthan eyaleti Udaipur şehrinde Big-Bag üreten
İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. şirketindeki Venüs Politex Private Ltd. şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi
satın alarak adı geçen şirket hisselerinin tamamına sahip olduğunu bildirmiştir.

USDTRY
Güne 7,6426 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7362 en düşük 7,6381
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,6861 seviyesinde hareket eden kur günü %0,75 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,7400 seviyesinde.
Destek: 7,6400 - 7,5900
Direnç: 7,7400 - 7,7800
EURTRY
Haftanın ilk işlem gününe 9,3591 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,4270 en
düşük 9,3081 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3802 seviyesinde hareket eden kur günü %0,3 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,4400 seviyesinde.
Destek: 9,3200 - 9,2500
Direnç: 9,4400 - 9,4900
EURUSD
1,2232 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2248 en düşük 1,2130
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2198 seviyesinde hareket eden parite günü %0,4 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100

Direnç: 1,2300 - 1,2300
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.
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XAUUSD
Güne 1.881 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.907 en düşük 1.855 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.883 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,08 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.908 seviyesinde.
Destek: 1.857 – 1.830
Direnç: 1.908 – 1.933
BRENT
Haftanın ilk işlem gününe 51,87 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 51,87 en
düşük 49,20 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 49,88 seviyesinde hareket eden emtia günü %4,55 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.

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.
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