InvestAZ Yatırım:

Sıkılaşmanın Etkileri Hissediliyor
19 Kasım’da başlayan sıkılaşma döngüsünün döviz üzerindeki baskısı devam ediyor. Faiz artırımından
sonra sayısız düzenleme ile serbest piyasa işleyişinin desteklenmesinden sonra bugün de zorunlu
karşılıklarda yapılan artış, bugünden geçerli olmak üzere gecelik borç verme faizinin %16,50’den
kullandırılması ile birlikte serbest piyasada ve BIST üzerinde oluşan faiz oranları da yukarı çıkmaya başladı.
Düne kadar fonlama tüm kanallar üzerinden %15 ile yapılırken bugün başlayan uygulama ile para
piyasasında faizler %16,50’ye yaklaşmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin döviz üzerindeki baskısı
hissedilmeye devam etti ve Dolar ve Euro pariteleri sırasıyla 7,77 ve 9,27 seviyelerinden işlem görüyor.
Borsalarda sabah saatlerinde güçlü başlangıç yerini satışlara ve düşüşe bırakmasının ardından endeksler
tekrardan kayıplarını geri aldı ve yükselişlerine devam ediyor.

Satır Başları:









Haftanın Son Gününde Borsalar Alıcılı BİST100 %0,27 yükselişle 1.346, BİST30 %0,28 artışla 1.497
seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları bugün düşüş kaydetti. Dolar 7,78, Euro 9,28 seviyelerine
geriledi.
TCMB, Ekim ayı rezerv ve döviz likiditesi raporunu açıkladı. Resmi Rezerv Varlıkları, Ekim ayında bir
önceki aya göre % 6,1 artarak 84,5 milyar ABD doları oldu.
Merkez Bankası, bugün düzenlediği 2 Aralık vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 14 milyar
TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 29 milyar 300 milyon TL teklif gelirken, Basit faizler %
15,00 oldu.
Ekonomik güven endeksi Kasım'da %3,5 gerileyerek 89,5 oldu.
Suudi ve Rus Enerji Bakanları, yarın OPEC+ teknik komitesi ile resmi olmayan toplantı
gerçekleştirecekler.
Rusya, Sputnik V aşısının Hindistan'da üretimi için anlaşmaya vardı. Rusya Varlık Fonu ile
Hindistanlı ilaç şirketi Hetero arasında varılan anlaşma ile Rusya'nın Covid19 aşısından 100 milyon
doz Hindistan'da üretilecek.
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BİST 100
Endeks güne 1.348 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.341 seviyesini gören BİST100 endeksinin
şu saatlerde 1.342 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.337
Direnç: 1.347

Şirket Haberleri:
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT): Cezayirli kamu ortaklı bir firma ile Şirketmiz arasında
2018 ve 2019 yıllarında yapılan ve ihracatı tamamlanan, Doğalgaz Sobası satış sözleşmesi bu sene de
yenilenmiş olup, 28.01.2021 tarihine kadar tamamlanmak üzere 762.000 USD tutarında akreditifli
Doğalgaz Sobası ihracatı Şirketimiz tarafından yapılmaya başlanmıştır. Pay sahipleri ve kamuyonun bilgisine
sunarız.

USDTRY
Şu saatlerde 7,7897 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8712 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,8884 ve en düşük 7,7653 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,7400 seviyesinde.
Destek: 7,7400 - 7,6900
Direnç: 7,8600 - 7,9400
EURTRY
Şu saatlerde 9,2948 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3875 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,4121 ve en düşük 9,2622 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,2300 seviyesinde.
Destek: 9,2300 - 9,1700
Direnç: 9,3800 - 9,4700
EURUSD
Güne 1,1913 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1926 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1933 ve en düşük 1,1907 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1900 - 1,1900
Direnç: 1,1900 - 1,1900
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ALTIN
Ons altın haftanın son işlem gününe 1.810 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.814 en düşük
1.803 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.809 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek
1.804 seviyelerinde.
Destek: 1.804 – 1.798
Direnç: 1.815 – 1.820
BRENT
Haftanın son işlem gününe 47,88 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 47,99 en
düşük 47,34 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 47,39 seviyesinde hareket eden emtiada %0,84 azalış
gözleniyor.
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