InvestAZ Yatırım:

Ekranlar Yeşil
Hisse piyasalarında haftanın sonuna yaklaşılırken ekranlara yeşil renk hakim . Büyük borsa endeksleri
BIST100 ve BIST30 Ekim ayı sonundan beri yükselerek geldikleri yoldan ilerlemeye devam ediyor. Bugün
7,90’ın altına sarkan Dolar kurundaki gevşeme dikkat çekti. Borsa endekslerinin yukarı yönlü hareketinin
önündeki en büyük engel olan yukarı yönlü Dolar ve Euro paritelerindeki oynaklığın devamlı olarak
durdurulabildiği bir ortamda borsada yukarı yön için gidilecek alan olduğu görülmekte. Borsa İstanbul’un
%10’luk hisselerinin Katar fonuna satılması haberi Borsa İstanbul’daki rallinin hızına destek verdi. Bugün
teknoloji ve havacılık sektörlerindeki yükselişler, bankalar endeksindeki yükselişle birlikte endekslerin
yükselişini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen fiyat hareketleriydi.

Satır Başları:










Borsalar Perşembe Seansında Alıcılıydı. Seans kapanışına doğru BİST100 %0,82 yükselişle 1.336,
BİST30 ise %1,04 artarak 1.486 seviyesinde. BİST Bilişim Endeksi (XBLSM) %3,51 artarak diğer
sektör endekslerinden ayrışma gösterdi. Döviz kurları gün ortasında yaşanan düşüşten sonra,
ilerleyen saatlerde yatay seyretti. Dolar 7,88, Euro 9,38 olarak işlem görüyor. Altının gram
cinsinden fiyatı ise 459 Liraya geriledi.
Türkiye Varlık Fonu: BİST'in %10'unun Katar Yatırım Ofisi'ne satışı için mutabakat anlaşması
imzalandı.
TCMB PPK Tutanakları: Kurul, parasal sıkılaşmaya ek olarak şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak
amacıyla sade bir operasyonel çerçeve uygulanmasına ve tümfonlamanın temel politika aracı olan
bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir.
TCMB PPK Tutanakları: Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım
mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı
olduğunu değerlendirmiştir.
EPGİS: 27/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 28 KRŞ/LT pompa satış
fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel: “Covid19 aşıları Noel'den önce gelebilir. Covid19 tedbirlerinin
gevşetilmesi sorumlu bir adım olmaz. Covid19 tedbirlerinin Ocak ayı başına kadar yürürlükte
kalması ihtimali var.” dedi.
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BİST 100
Güne 1.335 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.340 en düşük 1.326
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.339 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % 1,04 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 22 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.330
Direnç: 1.340

Şirket Haberleri:
İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY): Şirketimiz tarafından 15.09.2020 tarihli özel durum açıklaması ile, İhlas
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına karar verildiği ve gerekli çalışmaların yapılarak,
kuruluş izni için resmî kurumlara başvuru yapılacağı açıklanmıştı.Şirketimizin %45 oranında hissedarı
olacağı "İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin kuruluş izni için bugün (26.11.2020) Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD): Bağlı ortaklığımız Avod Altın bünyesinde bulanan
Çorum Boğazkale' deki maden sahamızda Bakır cevherleşmesinin yanısıra, bulunan "Mangan" cevherinin
satışı başlamıştır.

USDTRY
Güne 7,9536 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9672 en düşük 7,8461
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8853 seviyesinde hareket eden kur günü %0,84 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,8300 seviyesinde.
Destek: 7,8300 - 7,7800
Direnç: 7,9500 - 8,0200
EURTRY
Haftanın dördüncü işlem gününe 9,4847 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
9,5158 en düşük 9,3511 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3919 seviyesinde hareket eden kur günü %0,95
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,3200 seviyesinde.
Destek: 9,3200 - 9,2500
Direnç: 9,4900 - 9,5800
EURUSD
1,1924 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1941 en düşük 1,1885
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1900 seviyesinde hareket eden parite günü %0,2 azalışla kapatmaya
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hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1900 - 1,1900
Direnç: 1,1900 - 1,2000
XAUUSD
Güne 1.807 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.818 en düşük 1.805 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.814 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,41 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.820 seviyesinde.
Destek: 1.807 – 1.799
Direnç: 1.820 – 1.826
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününe 48,73 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 48,99
en düşük 47,50 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 47,99 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,11 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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