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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Kaldığı Yerden 

Piyasalarda pozitif hava geçtiğimiz hafta kaldığı yerden devam ediyor. Endekslerden BIST100 rekor 
tazelerken BIST30 eski rekorunu egale etme yolunda ilerliyor. Günün en dikkat çeken gelişmesi sabah 
saatlerinde yükselişe geçen ve seans başlangıcında 7,80’in üzerini gören Dolar kuru oldu. Borsadaki 
yükselişi bir miktar baskılayan Dolar ve Euro paritelerindeki hareket döviz kurlarında %2 yükselişin 
ardından duruldu. TCMB bugün uzun bir aradan sonra %15 faiz oranlı haftalık repo ihalesi açmıştı. 11:00’de 
açıklanan verilere göre Ekim ayında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısında geçen senenin aynı dönemine 
oranla %59 düşüş yaşandı. Turizm gelirleri Ocak-Ekim döneminde geçen sene $30 Milyar iken bu rakam 
2020 yılının aynı döneminde $5,3 Milyar olarak gerçekleşti. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Alışla Başladı BİST100 %0,85 artarak 1.335, BİST30 ise %0,47 artışla 1.486 

seviyesinden işlem görüyor. Gün ortasında doğru döviz kurlarında artış gözlemlendi. Dolar 7,77, 

Euro 9,23 seviyelerine yükseliş gösterdi. Brent Petrolün ise varil başına 46 $’a yükseldiği 

görülmüştür.  

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar 

TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 17 milyar TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük 

ve en yüksek faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en 

yüksek yüzde 15,00 oldu. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı: Ekim'de Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yıllık %59,4 azaldı. 

 Almanya'da Kasım'da Bileşik PMI (öncü) 52,0 (beklenti 50,0, önceki 55,0) olarak açıklandı. 

 AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği COVİD-19 aşısının etkinliğinin %90 

olduğunu duyurdu. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.329 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.334 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.333 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.322 

Direnç: 1.334 

 

Şirket Haberleri: 

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERAS): Şirketimiz bağlı ortaklığı Havana Motorlu Araçlar Sanayi 

Ticaret A.Ş.'nin, Bakırköy'de şube açma işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ( Sayı 10207-Sayfa 698) 

yayınlanmıştır. Havana Motor, onaylanan bu şubeyi garaj ve depo olarak kullanmayı planlamaktadır. Öte 

yandan, yine Havana Motor'un '' Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'' Ticaret Bakanlığı tarafından 

onaylanmıştır. Bu belge ile birlikte Havana Motor, bütün otomobilleri ithal edebilme hakkı kazanmıştır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,7885 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,6287 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,8016 ve en düşük 7,6149 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,8600 seviyesinde. 

Destek: 7,6700 - 7,5500 

Direnç: 7,8600 - 7,9200 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,2481 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0518 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,2674 ve en düşük 9,0241 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,3400 seviyesinde. 

Destek: 9,0900 - 8,9400 

Direnç: 9,3400 - 9,4200 

EURUSD 

Güne 1,1856 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1874 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1879 ve en düşük 1,1852 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 
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ALTIN 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.872 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.876 en düşük 

1.868 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.874 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.867 seviyelerinde. 

Destek: 1.867 – 1.864 

Direnç: 1.875 – 1.880 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 45,22 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 46,13 en 

düşük 45,00 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,02 seviyesinde hareket eden emtiada %2,11 artışla 

gözleniyor.  
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