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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Pozitif Kapanış 

Güne güçlü başlayan piyasalar pozitif bir kapanışı hazırlanıyor. Borsa endeksleri sabah açılışla birlikte sert 
yükselerek günü artıda geçirdi. BIST100 yeni rekorlar kırarak 1.340 seviyesini aştıktan sonra kapanışa doğru 
1.329 seviyesinde seyrediyor. Dolar ve Euro pariteleri sabah saatlerinde düşüşteyken Dolar akşam 
saatlerinde tekrardan kritik 8 seviyesine kadar yaklaştı. Euro Dolar paritesi bugün tekrardan 1.19 seviyesini 
aştı. Amerika’da işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi dolayısıyla ons altın dün $1.800’ün 
altına kadar geriledikten sonra bugün tekrardan $1.815’in üzerine çıktı. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Seans Kapanışına Doğru Alıcılı BİST100 %0,60 artarak 1.329 seviyesinden, BİST30 %0,75 

yükselişle 1.473 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları yatay seyirde görüldü. Euro 9,49, Dolar 

7,98 olarak işlem görüyor. 

 EPGİS, 26/11/2020 itibarıyla Benzinde 37 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış 

olmuştur. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 14.9701 (Önceki 14.9865) olarak gerçekleşti. 

 Kaynaklar: ABD'de FDA Covid19 aşısının acil durum onay talebi için 10 Aralık'ta toplantı planlıyor. 

 ABD'de Haftalık İşsizlik Başvuruları 30 Bin İle 778 Bin Oldu (Beklenti 733 Bin). 

 AB, Moderna aşısından alım sağlayacak sözleşmeye onay verdi. 
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BİST 100 

Güne 1.330 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.342 en düşük 1.325 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.327 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 0,49 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 32 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.327 

Direnç: 1.341 

 

Şirket Haberleri: 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR): Şirketimiz %15,81 oranlı hakim hissedarı 

Sn. İsmail Katmerci 25.11.2020 tarihinde; 3,20 TL fiyatından özel emirle 4.352.900 TL toplam nominal 

tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.' de satmış olup satış sonrası Sn.İsmail Katmerci'nin şirket paylarındaki oy 

oranı %13,81 ' e düşmüştür. 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI): Şirketimiz, Capacity Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. 

Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 69 olmuştur. 

 

USDTRY 

Güne 8,0056 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,0097 en düşük 7,9150 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9916 seviyesinde hareket eden kur günü %0,17 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,9300 seviyesinde. 

Destek: 7,9300 - 7,8800 

Direnç: 8,0300 - 8,0700 

EURTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününe 9,5261 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,5389 en düşük 9,4271 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,5182 seviyesinde hareket eden kur günü %0,07 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,4500 seviyesinde. 

Destek: 9,4500 - 9,3800 

Direnç: 9,5600 - 9,6100 

EURUSD 

1,1892 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1930 en düşük 1,1882 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1910 seviyesinde hareket eden parite günü %0,14 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde. 
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Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,1900 - 1,2000 

XAUUSD 

Güne 1.808 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.817 en düşük 1.802 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.811 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,29 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.819 seviyesinde. 

Destek: 1.804 – 1.795 

Direnç: 1.819 – 1.825 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 47,75 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 48,61 en 

düşük 47,64 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,37 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,23 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor.   
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