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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Alabora 

Akşam saatlerinde esen ters rüzgar piyasaları sarstı. Sabah %2 artışla 7,80’e çıkan Dolar kuru akşam 
saatlerinde 7,95’i aştı. Borsada gelen sert satışla endeksler %2’ye yakın değer kaybetti. Bankalar endeksi 
%4’ten fazla değer kaybederek satışlardan en çok etkilenen endeks olurken banka hisseleri dakikalar 
içerisinde devre kesti. Doğu Akdeniz’de artan jeopolitik riskler gelen satış dalgasını açıklamakta 
kullanılırken gözler bir yandan 11 Aralık’ta gerçekleşecek AB toplantısında konuşulacak olan Türkiye’ye 
olası yaptırımlarda olacak. Avrupa bölgesinden gelen PMI’lar hizmet sektörü başta olmak üzere hizmetler 
ve imalat endüstrilerinde 2020 yılının Mart ayında görülene benzer bir şekilde düşüşe geçildiğini gözler 
önüne seriyor. Avrupa ülkelerinin genelinde uygulanan karantinaların artan vaka sayıları ile birlikte 
sertleşebileceği olasılıkları hisse piyasalarında sert bir şekilde fiyatlanmasa da yukarı yönlü hareketleri 
baskılayan unsur olarak öne çıkmakta. Avrupa Merkez Bankası, birinci dalgada likidite krizine giren 
şirketlerin bu sefer gelir yaratamama ve borçlarını çevirememe riskine parmak basarak gerekli parasal 
desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Lagarde geçtiğimiz günlerde teknik olarak Merkez 
Bankası’nın cephanesinin tükenme durumunun olmadığını ve reel kesimin sonuna kadar 
desteklenebileceğini söylemişti. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Seans Kapanışına Doğru Satışa Geçti BİST100 %0,90 düşüşle 1.336, BİST30 ise %1,38 

düşüşle 1.458 seviyesine geriledi. Akşam saatlerinde döviz kurlarında yükseliş görüldü. Dolar 7,89, 

Euro 9,39 seviyelerinden işlem görüyor.  

 TCMB/Özbaş: “Göstergeler toparlanmanın Ekim'de sürdüğünü gösteriyor. 2020'de büyük 

ihtimalle pozitif büyüme gerçekleşecek TCMB’nin önceki fonlama yapısı gereksiz karmaşıktı.” 

açıklamasında bulundu. 

 Euro Bölgesinde Kasım'da Imalat Sektörü Oncü PMI 53,6 (Beklenti 53,1), Hizmet Sektörü Oncü PMI 

41,3 (Beklenti 43,6), Bileşik PMI 45,1(Beklenti 45,5) olarak açıklandı. 

 İngiltere'de MHRA, Pfizer-BioNTech'ın koronavirüs aşısı için lisans başvurnusunu incelemeye 

başladı. 
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BİST 100 

Güne 1.329 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.336 en düşük 1.308 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.309 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % -1,15 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 28 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.303 

Direnç: 1.318 

 

Şirket Haberleri: 

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT): Şirketimiz sermayesinin %100 bedelli sermaye artırımı ile 

20.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 40.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ne bildirilen 20.11.2020 tarih ve E.12233903-335.04.04-

11811 sayılı yazılarında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşü 

çerçevesinde sermaye artırımı başvurumuzun olumsuz karşılandığı gerekçesi bildirilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,6287 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9251 en düşük 7,6149 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9126 seviyesinde hareket eden kur günü %3,85 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,0200 seviyesinde. 

Destek: 7,7100 - 7,5100 

Direnç: 8,0200 - 8,1300 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 9,0518 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,4275 en 

düşük 9,0241 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4179 seviyesinde hareket eden kur günü %4,16 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,5600 seviyesinde. 

Destek: 9,1500 - 8,8900 

Direnç: 9,5600 - 9,6900 

EURUSD 

1,1856 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1906 en düşük 1,1852 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1898 seviyesinde hareket eden parite günü %0,33 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 
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XAUUSD 

Güne 1.872 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.876 en düşük 1.863 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.871 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,31 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.861 seviyesinde. 

Destek: 1.861 – 1.855 

Direnç: 1.875 – 1.882 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 45,22 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 46,13 en 

düşük 45,00 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,75 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,51 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor.  
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