InvestAZ Yatırım:

Dolar’ın Yeni Normali
Faiz artırıldığı gün 7,50’ye kadar gerileyen Dolar kuru için 8.00 seviyesi yeni normal oldu. Sabah seans
öncesi 8 seviyesinin hemen altında yatay gezinen Dolar paritesi son haftalardaki volatil seyrine devam
ediyor. Hisse piyasaları faiz artırımından sonra ve serbest piyasaya yönelik düzenlemelerin art arda
gelmesiyle bulduğu moral ve yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Sabah güne yükselişle başlaması
beklenen endeks gün içerisinde yurt içi veri akışı takibinde olmayacak. Yurt dışında Amerika’da öncü GSYH,
işsizlik başvuruları, tüketici harcamaları gibi zengin bir veri akışı var. Yurt içinde piyasalar yukarı yönlü
hareketine devam ederken yeni reformlar başta olmak üzere siyasi karar ve gelişmeleri takip ediyor olacak.

Satır Başları:










Borsalar Salı Seansını Alıcılı Kapatmıştı BİST100 Salı seansını %0,51 artışla 1.320 seviyesinden,
BİST30 ise %0,15 alıcılı olarak 1.462 puandan günü kapattı. Dolar kuru sabah saatlerinde 7,96, Euro
9,47 seviyelerine geldi. Brent petrol ise ralliye devam ederek 48 $’a artış gösterdi.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadelede son kısıtlamaların sonuç vermemesi durumunda B ve C
planlarını masaya yatırdı. Sabah gazetesinin haberine göre, kısıtlamaların yetersiz kalması
durumunda ilk olarak, spor salonları kapatılacak, sokağa çıkma yasağı genişletilecek. Bu da
yetmezse AVM’ler, kuaförler kapatılacak.
Fitch, Türk bankacılık sektörünün kullanılabilir döviz varlığı likiditelerinin piyasaya karşı daha
hassas döviz cinsinden kısa vadeli borçları karşılamak için yeterli olmaya devam ettiğini, ancak
bankaların döviz likiditelerinin TCMB'ye daha bağımlı hale geldiğini bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke genelinde uygulanan karantina tedbirlerinin Cumartesi
gününden itibaren hafifletileceğini duyurdu.
Dow Jones Sanayi Endeksi'nin tarihinde ilk kez 30 bin puanın üzerinde kapanması sonrasında, ABD
vadeli endekslerinde bu sabah da yükseliş yaşanıyor.
Çin, Global Times gazetesinin haberine göre, pandemide zor günler yaşayan ülkeler için aşıya yıl
sonundan önce onay verecek.

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 1.321 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.334 ve en düşük
1.309 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %0,51 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 37,17 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.309
Direnç: 1.323

Şirket Haberleri:
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24
Mart 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında Şirket portföyüne almış olduğumuz
Eurobond'lardan, 13 milyon ABD Doları nominal değerde XS1803215869 ISIN kodlu Şirketimiz
Eurobond'unun 104,000 ABD Doları fiyattan ve 7,5 milyon ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN
kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 104,875 ABD Doları fiyattan satımı 24 Kasım 2020 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. İşlemlerin toplam tutarı 21.532.282 ABD Doları'dır.
Doğan Holding (DOHOL): %75 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 320mn TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500mn
TL'ye artırılmasında yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına, bu çerçevede nakdi sermaye
artırımına katılım tutarının 135mn TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR): Şirket tesislerindeki 2. Yüksek Fırın'da planlanmış olan onarım
çalışmaları başlatılmış olup, mevcut durum itibarı ile Şirketin olağan faaliyetlerine önemli seviyede bir etki
beklenmemektedir. Planlanan onarım duruşunun 44 gün içerisinde tamamlanması beklenmekte olup,
devreye alma çalışmaları sonunda yeniden bilgi paylaşımı yapılacaktır.

USDTRY
Güne 8,0056 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,9682 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,9500 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,9500 - 7,9300
Direnç: 8,0000 - 8,0300
EURTRY
Güne 9,5261 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,5295 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,5500 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,5000 - 9,4600
Direnç: 9,5500 - 9,5700
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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EURUSD
Güne 1,1892 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1904 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1900 - 1,1900
Direnç: 1,1900 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.808 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.805 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.800 – 1.796
Direnç: 1.811 – 1.817
BRENT
Güne 47,75 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 48,06 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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