InvestAZ Yatırım:

Borsa Rekora Doymuyor
BIST100 endeksi 1.340 seviyesini geçerek yeni bir rekora imza attı. Uluslararası kuruluşların TL varlıklar
için yatırım çağrısı ve ağırlığını arttır önerileri birbirini takip ediyor. Dolar paritesinde keskin bir düşüş
gözlemlenmezken BIST30 ve BIST100 endekslerini oluşturan Türkiye’nin en büyük firmalarının hisse
performansları Ekim sonundan beri aynı momentumla devam ediyor. Bankalar endeksi bugün %1,69 artış
kaydederken Ana Pazar endeksindeki %2,2’lik artış en dikkat çeken performanslardan biri oldu. Merkez
Bankası 19 Kasım’da başladığı sadeleşme dönemi doğrultusunda fonlamayı tek kanal üzerinden %15 ile
haftalık repodan yapmaya devam ediyor. Dolar kuru sabah 8 seviyesinden başladığı düşüşüne 7,92’de son
verdi ve öğle saatlerinde 7,96’nın üzerinde işlem görüyor.

Satır Başları:










Borsalarda Gün Ortasına Doğru Alışlar Kuvvetlendi BİST100 %1,27 artarak 1.337 seviyesinden,
BİST30 ise %1,34 artışla 1.482 puan seviyesinden alış gördü. Döviz kurları yatay seyrediyor.
Piyasalarda Dolar 7,96, Euro 9,48 seviyelerinden alıcı buldu.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünyada geliştirilen tüm aşıları yakından takip ediyoruz, bunların bir
kısmına şimdiden ön sipariş verdik, önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları
yapabilmeyi ümit ediyoruz. Kendi aşımızda da önemli bir yere geldik, en geç Nisan'da uygulamayı
planlıyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: "Uluslararası standartlarda ilk yerli aşımız olan tetanos-difteri aşısı kullanıma
hazır." açıklamasında bulundu.
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 15 milyar
TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 29 milyar 30 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit
faiz %15 olarak gerçekleşti.
Fransa Sanayi Bakanı, Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının Fransa'da üretimi için niyet
mektubu imzaladı.
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BİST 100
Endeks güne 1330 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1340 seviyesini gören BİST100 endeksinin
şu saatlerde 1339 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.328
Direnç: 1.340

Şirket Haberleri:
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): PTA ve Polimer Cips yatırımına devlet yardımı hakkında Şirketimizin T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, Adana yerleşkemizde
yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan 1.500.000 ton /yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı ve
yatırım bedeli yaklaşık 610.000.000 USD olan 665.000 ton /yıl kapasiteli Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımı
ile ilgili teşvik başvurumuz Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamına alınarak 25.11.2020
tarihli T.C. Resmî Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN): Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik
Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %11'ine karşılık gelen 3.781.250 adet
borsada işlem görmeyen statüde pay, pay başına 18,90 TL bedelle 71.465.625 TL karşılığında (40.000.000
TL peşin, kalan 31.465.625 TL ise 31 Ağustos 2021 vadeli olarak) Borsa dışında satın alınmıştır.

USDTRY
Şu saatlerde 7,9623 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,0056 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,0097 ve en düşük 7,9150 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,9100 seviyesinde.
Destek: 7,9100 - 7,8700
Direnç: 8,0100 - 8,0600
EURTRY
Şu saatlerde 9,4819 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5261 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,5389 ve en düşük 9,4271 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,4300 seviyesinde.
Destek: 9,4300 - 9,3700
Direnç: 9,5400 - 9,5900
EURUSD
Güne 1,1892 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1908 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1930 ve en düşük 1,1888 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
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alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1900 - 1,1900
Direnç: 1,1900 - 1,2000
ALTIN
Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.808 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.815 en
düşük 1.802 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.806 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk
direnç 1.817 seviyelerinde.
Destek: 1.803 – 1.796
Direnç: 1.817 – 1.823
BRENT
Haftanın üçüncü işlem gününe 47,75 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 48,61
en düşük 47,64 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,31 seviyesinde hareket eden emtiada %1,11 artışla
gözleniyor.

Şirket Haberleri:
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