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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Aktif Rasyosu Coşkusu 

BDDK aldığı kararla 2020 yılı sonundan itibaren Aktif Rasyosu’nu kaldırdığını açıkladı. Bankalar endeksi 
aktif rasyosunun kaldırılması haberiyle yükselirken endeksler 3 haftadır devam ettiği ralliye kaldığı yerden 
devam etti. Dolar ve Euro pariteleri haberin ardından kısa sürede sert düştükten sonra öğle saatlerine 
doğru kayıplarını geri aldıktan sonra Dolar 8,04’ü, Euro ise 9,50 seviyesini gördü. Borsadaki fiyatlamalar 
kurdaki büyük sıçramadan etkilense de endeksler öğle saatlerine eksiye geçmiş değil. Bu sabah açıklanan 
sektörler ve reel kesim güven endeksleri hafif düşüş göstermişti. Almanya’dan gelen sanayi üretim endeksi 
de beklentilerin altında azaldı. Yıl sonuna doğru yaklaşılırken koronavirüste 2. dalga ve aşı haberlerine ek 
olarak yakın zamanda küresel çapta artmaya başlayacak olacağının sinyallerini veren jeopolitik risklerin 
fiyatlanmaya başlayacağını düşünüyoruz. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Öğle Seansına Doğru Yatay Seyrediyor BİST100 %0,35 artarak 1.319 seviyesine 

yükselirken, BİST30 %0,26 artışla 1.464 seviyesinden işlem görüyor. Gün ortasına doğru döviz 

kurlarında alış görüldü. Dolar 7,98, Euro 9,48 olarak alıcı buldu. Gram Altının spot fiyatında ise 469 

Liradan alım satım görüldü. 

 BDDK: AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul 

Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. 

 Merkez Bankasının 475 baz puan faiz artırımının ardından 10 yıllık tahvil izlenecek olan 10 yıllık 

tahvil ihalesi bugün gerçekleştirilecek. 

 Kasım ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 103,9 seviyesinde 

gerçekleşti. 

 Türkiye'de Kasım ayında kapasite kullanım oranı %75,8 (Önceki %75,4) olarak gerçekleşti. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 15 milyar 

TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 25 milyar 150 milyon TL teklif  gelirken, basit faizler  

en düşük, ortalama ve en yüksek % 15,00 oldu. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.323 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.334 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.325 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.321 

Direnç: 1.334 

 

Şirket Haberleri: 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): 18.08.2020 tarihinde 

KAP ta bildirdiğimiz Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB 

materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı tamamlanmış ve ilk 

ürün üretimi başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,9325 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8870 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9523 ve en düşük 7,8445 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9800 seviyesinde. 

Destek: 7,8700 - 7,8000 

Direnç: 7,9800 - 8,0200 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4246 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3378 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,4300 ve en düşük 9,2899 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,4700 seviyesinde. 

Destek: 9,3300 - 9,2400 

Direnç: 9,4700 - 9,5200 

EURUSD 

Güne 1,1838 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1877 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1879 ve en düşük 1,1837 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

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

Destek: 1,1800 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.836 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.839 en düşük  
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1.821 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1829 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.819 seviyelerinde. 

Destek: 1.819 – 1.811 

Direnç: 1.836 – 1.846 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 45,77 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 46,69 

en düşük 45,72 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,38 seviyesinde hareket eden emtiada %0,74 artışla 

gözleniyor.  
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