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InvestAZ Yatırım:  

Piyasaların Rengi Yeşil 

Hisse piyasalarında Kasım ayında gerçekleştirdiği ralli tüm hızıyla sürüyor. Dolar kuru öğle saatlerinde 
7,90’ın altına inerek yurt içi piyasalardaki olumlu havanın devam etmesine katkıda bulundu. Bankalar 
endeksi %0,91 değer kazanarak endeksin yükselişinde büyük rol oynarken ulaştırma endeksi %1,63 değer 
kazandı. Havayolları şirketlerinin değer kazanmasında sektörün 20 Milyar TL tutarında yeni destek 
kredisine ulaşımının açılması rol oynadı. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Güne Alışla Başladı Gün ortasına doğru BİST100 %0,68 yükselişle 1.334 seviyesinden, 

BİST30 ise %0,78 artarak 1.482’den işlem görüyor. Döviz kurları ise öğle saatlerinde düşüş kaydetti. 

7,90 seviyesinin altına gerileyen Dolar kuru 7,88 seviyesine geldi. Euro ise 9,41 seviyesine düşüş 

gösterdi.  

 Türk-İş: Açlık sınırı Kasım'da 2.516,67 TL (Önceki 2.482,28 TL), Yoksulluk sınırı Kasım'da 8.197,62 

TL (Önceki 8.085,62 TL), Gıda fiyatları Kasım'da aylık %1,39 (Önceki %1,41), Gıda fiyatları Kasım'da 

yıllık %19,68 (Önceki %20,59) olarak açıklandı. 

 Bloomberg HT’nin haberine göre Kovid-19 nedeniyle zor günler yaşayan havayolu şirketlerine 

yönelik kredi desteğine hükümetin sıcak baktığı belirtildi. Söz konusu kredi desteğinin 20 milyar TL 

civarında olacağı ifade edildi. 

 ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ekonomi ekibinde yer alacak isimler ve diğer önemli 

görevlere aday gösterilecekler gelecek hafta açıklanacak. 

 İngiltere'de Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), Avrupa Birliği'nden bir serbest ticaret anlaşmasına 

varmadan ayrılmanın İngiltere'nin GSYH'sını % 2 azaltacağını ve aynı zamanda enflasyon, işsizlik ve 

kamu borçlanmasını artıracağını tahmin etti. 

 Fed Başkanı Jerome Powell, 2 Aralık'ta Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde 

konuşacak. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.335 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.337 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.334 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.326 

Direnç: 1.337 

 

Şirket Haberleri: 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O (TVB, VAKBN): VakıfBank, 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla toplam 660 

milyon ABD Doları karşılığı 160 milyon ABD Doları ve 421 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 

sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +% 2,50 

ve Euro kısmı için Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde Emirates NDB ve The 

Commercial Bank Qatar koordinatör, Emirates NDB ise ayrıca ajan banka olarak görev almıştır. 

Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS): Şirketimiz yenileme yatırımları kapsamında 420.000 

€ bedelle yongalama makinası ve 550.000 € bedelle pres çerçevesi satın alınması için sipariş vermiş olup, 

makinalar 2021 yılı Mayıs ayına kadar fabrikamıza teslim edilecektir.  

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8912 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,9536 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9672 ve en düşük 7,8777 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,8600 seviyesinde. 

Destek: 7,8600 - 7,8200 

Direnç: 7,9500 - 8,0000 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4132 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4847 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5158 ve en düşük 9,4015 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,3700 seviyesinde. 

Destek: 9,3700 - 9,3300 

Direnç: 9,4900 - 9,5600 

EURUSD 

Güne 1,1924 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1919 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1941 ve en düşük 1,1911 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 
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Direnç: 1,1900 - 1,2000 

ALTIN 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.807 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.818 en 

düşük 1.805 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.810 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

direnç 1.820 seviyelerinde. 

Destek: 1.807 – 1.799 

Direnç: 1.820 – 1.826 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 48,73 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

48,99 en düşük 47,50 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 47,77 seviyesinde hareket eden emtiada %1,57 azalış 

gözleniyor. 
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