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InvestAZ Yatırım:  

Rallinin Devamı Bekleniyor 

Hisse piyasalarnda Kasım ayı boyunca devam eden rallinin bugün de devam etmesi bekleniyor. 
Amerika’da aşı haberleri ve Biden yönetimine geçiş döneminin resmi olarak başlamasıyla borsalardaki 
coşku sürüyor. Dow Jones endeksi tarihinde ilk defa 30.000 seviyesini geçerek rekor kırdıktan sonra 
S&P500 ve Nasdaq endeksleri de eski rekor seviyelerine yakın seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. 
Yerel borsalarda yaklaşmakta olan reform haberleriyle olumlu seyir sürmekte. Dolar ve Euro kurları sabah 
saatlerinde yatay seyrederken Dolar/TL paritesi güne 7,95 seviyelerinde, 8’in üzerine çıkmak için bir 
yükseliş başlangıç yapıyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Ortasında Alıştaydı BİST100 %0,34 artarak 1.325 seviyesinden, BİST30 ise 1.471 

puandan Çarşamba seansını kapattı. Döviz kurları sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Dolar 7,94, 

Euro 9,49 seviyesinden işlem görmekte. EUR/USD paritesi ise 1,19 seviyesinin üzerinde 1,1935’ten 

alış gördü. 

 Merkez Bankası, 22 Mayıs tarihli talimatıyla % 40'tan % 50'ye yükselttiği TCMB swap ihaleleri 

limitini bir kez daha artırdı. Banka, swap ihaleleri limitini % 50'den % 60'a yükseltti. 

 Elektrik ve Maden Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim ayında toplam 16,0 milyar TL sabit yatırım tutarı olan 974 

teşvik belgesi düzenledi. 

 Biden, Beyaz Saray baş ekonomi danışmanlığı görevine eski Fed Başkan Yardımcısı Roger 

Ferguson'u getirmeyi değerlendiriyor. 

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

konuşacak. 

 Bitcoin: Önceki gün 19 bin doları aşarak rekor seviyelere yaklaşan Bitcoin, bugün %5'in üzerinde 

değer kaybı ile 18 bin doların altını gördü. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.325 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.342 ve en düşük 

1.323 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,34 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 36,49 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.323 

Direnç: 1.342 

 

Şirket Haberleri: 

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS): Şirketimiz'in doğrudan bağlı ortaklığı Hedef 

Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 40.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 60.000.000.-

TL nakden artırılmak suretiyle 100.000.000.-TL'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımında yeni pay alma 

haklarımızın tamamının kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): 25.11.2020 tarihli 

Yönetim Kurulu toplantısında, endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri üretim alanı, hızlı tanı testleri üretim 

alanı, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı kurulması amacıyla, Malatya 

ilinde bulunan arsa üzerinde, 30.000.000 TL tutarında yeni üretim tesisi yatırımı yapılmasına karar 

verilmiştir. 

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA): 23.11.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin TTK'nın 376'ncı 

maddesi kapsamından çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü 

bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla;  

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve 

tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,2.Bedelli sermaye 

artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, Şirketimizin 

2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarının kesinleşmesinin ardından belirlenmesine,Konuyla ilgili 

çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ve ihraç edilecek payların satış yöntemine 

ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına,karar verilmiştir. 

Yatırımcılarımızın tam ve eksiksiz bir biçimde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme 

yapabilmelerinin temini için Şirketimizin söz konusu 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararının kamuya 

açıklanması, Sabancı Holding tarafından pay satış bilgi formu onayı için Kurul başvurusu yapıldığının 

kamuya duyurulmasıyla eşzamanlı olarak ilan edilmek üzere ertelenmiştir. Anılan Yönetim Kurulu kararı 

uyarınca gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımına yönelik çalışmalara Şirketimiz nezdinde 

başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 7,9536 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,9406 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,9100 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 7,9100 - 7,8800 

Direnç: 7,9700 - 8,0000 

EURTRY 

Güne 9,4847 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4819 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,4300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,4300 - 9,3700 

Direnç: 9,5200 - 9,5600 

EURUSD 

Güne 1,1924 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1927 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 1.807 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.808 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.812 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.804 – 1.801 

Direnç: 1.812 – 1.817 

BRENT 

Güne 48,73 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 48,84 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 
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