InvestAZ Yatırım:

Haftalık Repo Haftası
TCMB 475 baz puan artırıma ve sadeleşmeye gittiği toplantı sonrasında politika faiziyle fonlama
yapacak. Uzun bir süredir politika faizi olan haftalık repo ile fonlama yapmayan ve Ağustos’tan beri farklı
kanallar üzerinden farklı faiz oranları ile piyasayı fonlayan Merkez Bankası uzun bir aradan sonra sadeleşme
yolunda attığı adım ile haftalık repo ile fonlama yapmış olacak. 19 Kasım toplantısında %15 olarak
belirlenen politika faizi geçtiğimiz hafta ile TCMB’nin Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti’ne neredeyse eşit
seviyeye gelmişti. Amerika başkanlık seçimleri sonrasında politika değişikliğine giden Merkez Bankası ve
ekonomi yönetiminden atılmaya başlanılan piyasa dostu adımların devamı bekleniyor. Atılan her yeni adım
ve her yeni düzenleme ile borsalarda bir süredir devam eden olumlu havanın devamı beklenecektir.
Geçtiğimiz haftayı rekor seviyeden kapatan BIST100 endeksinde pozitif havanın devamı görüşünü pozitif
haber akışının devamı geleceği beklentisi ile koruyoruz.

Satır Başları:








Borsalar Yeni Bir Haftaya Giriş Yapıyor Cuma seansında BİST100 %0,83 artışla 1.323 puandan,
BİST30 ise %0,56 yükselerek 1.479 seviyesinden haftayı kapatmıştır. Döviz kurlarında haftanın ilk
gününde sabah saatlerinde artış görülmekte. Dolar 7,67, Euro 9,12 seviyelerinden işlem görüyor.
Altının gram fiyatı ise 463 Lira olarak piyasalarda alıcı buldu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çinli aşı üreticisi ‘Sinovac’ ile görüşmelerin tamamlandığını,
gerekli yasal süreçler bitirilip imzaların atıldığını ve İlk uygulamalar için de 10 milyon doz aşının
çoktan yola çıktığını söyledi. Aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceği belirtildi.
G20 liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının herkes için tedarik ve
dağıtımı için gerekli finansmanın sağlanması üzerinde birlikte çalışılmasının planlandığı duyuruldu.
ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden kabinesini şekillendirmeye başladı. WSJ'nin haberine göre
Biden, Dışişleri Bakanı olarak Antony Blinken'i atamaya hazırlanıyor.
Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısının ay sonundan önce İngiltere'den onay alması bekleniyor.

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
Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.324 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde
en yüksek 1.328 ve en düşük 1.316 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,83 artışla tamamladı. Son
işlem gününde BİST100 endeksi günü 32,12 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.315
Direnç: 1.328

Şirket Haberleri:
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN): Bağlı Ortaklığımız EGE TECH LTD'nin nakit sermaye artırımına,
şirketimizce 144.000.-USD ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık
935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde
gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında; şirketimiz ile TECNICAS REUNIDAS arasında
tesisimizin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini
kapsayan iyi niyet anlaşması imzalanmıştır. Yatırımın 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi
hedeflenmiştir.

USDTRY
Güne 7,6287 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,6518 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,6800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,6200 - 7,5900
Direnç: 7,6800 - 7,7000
EURTRY
Güne 9,0518 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0870 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,1200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,0400 - 8,9900
Direnç: 9,1200 - 9,1600
EURUSD
Güne 1,1856 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1878 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1900 - 1,1800
Direnç: 1,1900 - 1,1900
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 1.872 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.875 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.877 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.870 – 1.866
Direnç: 1.877 – 1.880
BRENT
Güne 45,22 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 45,64 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz.

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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