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InvestAZ Yatırım:  

Yükseliş Devam Ediyor 

Borsalarda yükseliş kaldığı yerden devam ediyor. BIST100 endeksi 1.419’a kadar yükseldikten sonra öğle 
saatlerinde 1.417 seviyelerinden işlem görüyor. BIST endekslerinden neredeyse tamamının değer 
kazandığı günde kimya petrol plastik, ticaret ve finansal kiralama endeksleri en çok artış gösteren endeksler 
oldu. Yurt içi herhangi bir veri akışının bulunmadığı günde yerel piyasalar moralli ve yarın 14:00’da 
toplanacak olan Para Piyasası Kurulu gündem maddesi olacak. 475 baz puan faiz artırımı olan 19 Kasım 
toplantısının aksine yılın son toplantısı basında fazla konuşulmadı ve 150 baz puan artış beklentisinin 
gerçekleşmediği durumda 2020’nin son çeyreğinde yapılan diğer toplantılar kadar volatilite 
getirmeyecektir. Dolar/TL haftanın ortasında 7,63 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Çarşamba Seansında Alışta Görüldü BIST100 %0,90 artarak 1.417 puan seviyesine 

yükselirken, BIST30 %0,84 yükselişle 1.567 seviyesinden alış gördü. Döviz kurlarında ise hafif düşüş 

görüldü. Dolar 7,63 seviyesine gerilerken, Euro 9,32’den işlem görüyor. 

 Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak. Toplantı sonrasında saat 19:00’da 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 33 milyar 

TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 101 milyar 175 milyon TL teklif gelirken, basit faiz %15 

oldu. 

 Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ilişkin stopaj 

oranlarında 31 Mart 2021 tarihine kadar uygulanacak indirim gerçekleştirildi. 

 LG Electronics, elektrikli araç parçası üretme işini Kanadalı Magna International ile bir anlaşma 

imzalayarak yeni bir ortak girişime dönüştürmeyi planlıyor. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.409 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.419 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.418 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.414 

Direnç: 1.419 

 

Şirket Haberleri: 

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS): Şirketimiz ile Air Lease Corporation (ALC) arasında filomuzda yer 

alan dört adet Boeing 737-800NG uçağın mülkiyetinin ALC'ye devri ve ayrıca ALC'den bir adet Airbus 321-

200neo uçağın kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda dört adet Boeing 737-800NG 

uçağın 2021 yılı içerisinde filomuzdan çıkışı planlanmaktadır. Kiralanacak A321-200neo uçağın filomuza 

2023 yılında katılması öngörülmektedir. Söz konusu işlemler, devam eden filo ve kapasite planlama 

çalışmalarımız kapsamında, filomuzu genç ve verimli yeni nesil uçaklar ile geliştirme stratejimiz 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Filo planlamamızdaki güncel gelişmeler üçer aylık finansal 

raporlama dönemleri itibarıyla ve SPK'nın özel durum açıklamalarına yönelik düzenlemeleri doğrultusunda 

değeri belirlenen eşiklerin üzerinde gerçekleşen işlemler için münferiden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Ancak ALC'nin 22.12.2020 tarihli Basın Duyurusu üzerine yatırımcılarımızın eşit şartlarda bilgilendirilmesi 

için bu açıklama yapılmaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin 

arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,6415 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,6597 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,6763 ve en düşük 7,6196 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,6200 seviyesinde. 

Destek: 7,6200 - 7,5900 

Direnç: 7,6700 - 7,7000 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3196 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3121 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,3647 ve en düşük 9,2956 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,3600 seviyesinde. 

Destek: 9,2900 - 9,2600 

Direnç: 9,3600 - 9,4000 

EURUSD 

Güne 1,2156 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2186 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  
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Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2201 ve en düşük 1,2154 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.861 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.869 en 

düşük 1.859 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.864 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

direnç 1.872 seviyelerinde. 

Destek: 1.862 – 1.856 

Direnç: 1.872 – 1.876 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 49,82 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 50,04 

en düşük 49,20 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 49,91 seviyesinde hareket eden emtiada %0,34 azalış 

gözleniyor. 
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