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InvestAZ Yatırım:  

Beklenen Düzeltme Gelmedi 

Son 9 işlem gününün 6’sında düşen BIST100 yine 1.530 seviyesinin altında kapatmıyor. 1.500 ile 1.550 
arasında bir bantta işlem gören Borsa İstanbul’da satıcılı bir günün sonunda piyasalar yeniden toparlandı. 
Gün içinde 1.516 seviyesine kadar inen endeksi, 7,35’in altına kadar inen Dolar/TL kuru desteklemiş oldu. 
TCMB’nin rezervlerini yenileyeceği, sıkı para politikası uygulanan bugünlerde Dolar, Türk Lirası karşısında 
7,30 ile 7,50 arasında gidip geliyor. Akşam saatlerinde seans kapanışına yaklaşılırken büyük endeksler 
dışında bulunan bazı kağıtlarda devre kesiciler çalıştı. Altın ve brent petrol gibi emtialar sakin bir gün 
geçirdi, ABD tahvillerinin getiri eğrisinde büyük değişiklikler olmadı. Fed başkanı Powell, finansal varlık 
alımlarını yakın bir zamanda durdurmayacaklarını açıklayarak ABD borsalarındaki yükselişin arkasındaki 
rüzgarın devam etmesini sağladı. S&P500 ve Nasdaq gibi büyük endekslerin güne alıcılı başladığı ve yukarı 
yönlü devam ettiği izleniyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Seans Kapanışına Alışta Görüldü BIST100 %0,25 artışla 1.543 puan seviyesine gelirken, 

BIST30 %0,53 yükselerek 1.645 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarında satışlar hızlandı. Dolar 

7,34 seviyesine gerilerken Euro 8,93 seviyesinde. Gram altın ise 437 Liraya düşüş gösterdi. 

 İtalya Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Conte'nin istifasını resmen açıkladı. İtalya Cumhurbaşkanı 

Mattarella, yeni hükümetin oluşturulması, siyasi krizin çözümü için tüm siyasi partiler ile 

danışmalara yarın başlayacak. 

 ABD'de Kasım ayında S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi yıllık %9,1 (Beklenti %8,8) oldu. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.9756 (Önceki 17.1919) oldu. 

 Moderna, ABD hükümeti 2021 Mart ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşı tedariki hedefini 

sürdürüyor. 
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BIST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.538 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.549 en düşük 

1.517 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1544 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,22 artışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 27 milyar TL civarında. 

Destek: 1.517 

Direnç: 1.548 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,4075 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,4351 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,3393 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,3436 

seviyesinden işlem gören kur, günü %0,82 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk destek 7,3100 seviyesinde. 

Destek: 7,3100 - 7,2800 

Direnç: 7,4100 - 7,4700 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,9974 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0211 

en düşük 8,9163 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9351 seviyesinde hareket eden kur günü %0,72 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,8900 seviyesinde. 

Destek: 8,8900 - 8,8500 

Direnç: 9,0000 - 9,0600 

EURUSD 

1,2141 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2165 en düşük 

1,2108 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2163 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,18 artışla 

kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1.856 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.862 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.848 olarak gören değerli metalin, 1.852 günü %0,04 artışla tamamlaması bekleniyor. Ons 

Altın için ilk direnci 1.863 seviyesinde. 

Destek: 1.849 – 1.842 

Direnç: 1.863 – 1.869 
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BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününde 55,80 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 

56,09 seviyesini görürken, en düşük 55,18 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 55,82 seviyesinden işlem 

gören Brent Petrol %0,25 artışla işlem görüyor.  

http://www.investaz.com.tr/

