InvestAZ Yatırım:

Dövizde Yükseliş Sürüyor
Dün başlayan yukarı yönlü hareket bu sabah da devam etti. Dün endeksler dövizdeki sert harekete paralel
çok hızlı bir düşüş kaydederek günü kapatmıştı. Bankalar endeksindeki düşüş endeksleri de aşağıya hareket
ettiren unsur olmuştu. Yeni güne başlanırken dövizde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Borsalarda güne
dün gelen sert düşüşler sonrası tepki alımları ile başlanılacak gibi gözükürken takip edilecek olan ekonomik
verilerde yurt içi sektörler ve reel kesim güven endeksleri önde geliyor. Dün Amerika’dan gelen PMI verileri
güçlü toparlanmaya işaret etmiş ve altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıya sebep olmuştu. Vadeli işlemler
seans başlangıcında güçlü bir yukarı yönü işaret ediyor. Amerika’da Trump yönetiminin Biden yönetimine
geçiş için yeşil ışık yaktığı ve resmi yönetim değişikliği için hazırlıkların başlanması ile borsalar tekrardan
rekor seviyelerine doğru yükselişe geçti.

Satır Başları:









Borsalar Pazartesi Satıştaydı BİST100 %0,73 düşüşle 1.314 seviyesine gerilerken, BİST30 1.460
seviyesine düşüş gösterdi. Sabah saatlerinde döviz kurlarındaki hareketlilik dikkat çekti. Dolar 7,94
Euro 9,41 seviyesinden işlem görmektedir. Brent petrolün varil fiyatı ise yükselişine devam ederek
46$ seviyesine geldi.
Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14,97 oldu(önceki %14,96) olarak gerçekleşti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen
karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından da bahara kadar üç aşamalı bir planın
uygulanacağını söyledi.
ABD’de olumlu PMI verilerinin ardından ons Altın fiyatı 1850 doların altına geriledi.
Seçilmiş Başkan Biden'ın eski Fed Başkanı Yellen'ı ABD Hazine Bakanlığı için aday göstermeyi
planladığına ilişkin haberler Amerikan Borsalarını alışa geçirdi.
OPEC+ petrol ve enerji bakanlarının gelecek hafta yapacakları ve 2021 yılı ilk çeyrek üretim
miktarına karar vereceleri toplantı öncesinde OPEC ve müttefiklerinin uzmanları, bu hafta boyunca
toplantılar yapacak.

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
Dün endeksin 1.314 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.336 ve en düşük
1.299 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % -0,73 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100
endeksi günü 33,58 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.299
Direnç: 1.315

Şirket Haberleri:
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş;
görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi
derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.
Esenboğa Elektrik Üretimi A.Ş. (ESEN): Daha önceki KAP açıklamalarımızda duyurduğumuz üzere,
Şirketimiz'in %100 oranında bağlı ortaklıklarından Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., İtalya'da
proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetlerine yoğun bir biçimde devam etmekte olup 1 Ekim 2020
tarihinde, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından İtalya'da Via
Domenico Scina 161, Palermo adresinde Şube açılması kararlaştırılmıştır. Şube açılışına ilişkin başvurumuz
20.11.2020 tarihinde, 97352890822 vergi kimlik numarası ile, Palermo Ticaret Sicili tarafından onaylanmış
ve Şube aktif hale gelmiştir.
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM): Yönetim Kurulumuzun 17.11.2020 tarihli
toplantısında aldığı karar çerçevesinde Ostim Kalıp Yatırım Sanayi Anonim Şirketi unvanı ile kurulan Şirket,
Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 1.000.000 TL sermaye ile
kurulan şirketin sermayesinin tamamı Şirketimize aittir. Adresi Cevat Dündar Caddesi, numara 72, Ostim,
Yenimahalle/ANKARA olan şirket, kalıpçılık alanında faaliyet gösterecektir.

USDTRY
Güne 7,8870 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,9094 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9300 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,8700 - 7,8300
Direnç: 7,9300 - 7,9500
EURTRY
Güne 9,3378 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,3743 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,400 seviyesi olarak takip edilebilir.
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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Destek: 9,3200 - 9,2600
Direnç: 9,4000 - 9,4400
EURUSD
Güne 1,1838 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1851 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1800 - 1,1800
Direnç: 1,1900 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.836 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne
satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.820 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.820 – 1.812
Direnç: 1.838 – 1.847
BRENT
Güne 45,77 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 46,57 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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