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InvestAZ Yatırım:  

Asgari Ücret Belirlendi 

Çalışma bakanlığı yeni asgari ücretin net 2.825 TL olarak belirlenmesini kararlaştırdı. Yeni yıl ile birlikte 
yeni asgari ücret uygulaması 2021’de enflasyon ile mücadelede Türkiye açısından zorluk oluşturabilir. 
2021’e %17 politika faizi ve sıkı para politikasıyla giren TCMB’nın yeni yılın büyük bir kısmını şahin duruşla 
tamamlaması bekleniyor. Borsalar güne İngiltere ile bu hafta imzalanacağı açıklanan serbest ticaret 
anlaşması sonrasında sert yükselişle başladı. BIST100 endeksi yeni bir rekor kırarak 1.440 seviyesine 
yükseldi. Beyaz eşya sektörü ticaret anlaşmasından en olumlu etkilenecek sektör olarak borsada en çok 
değerlenen sektör oldu. Merkez Bankası rezervlerinde Kasım ayı verileri rezerv durumundaki sorunların 
devam ettiğini gösterdi. Dolar/TL’de ise 7,50’nin altında 7,48’e kadar gevşeme yaşanıyor. Merkez 
Bankası’nın %17 üzerinden fonlama sağladığı repo ihalesine 110 Milyar TL teklif gelmesi de TL’ye olan 
devamlı artış gösteren talebi gösteriyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yılın Son Haftasına Alışla Başladı BIST100 %0,95 artışla 1.439 puan seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,75 artışla 1.587 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise düşüşe devam 

etti. Dolar kuru 7,50’nin altına gerileyip 7,49 Liradan işlem görürken, Euro 9,16 seviyesinde. 

Emtialar tarafında Brent petrol 51,77 $’a yükselirken, Ons Altın 1.883 $ olarak alış gördü. 

 Bakan Selçuk: Asgari ücret 2021 yılında brüt 3.577,5 TL, net 2.825,90 TL. 

 TCMB: Resmi rezerv varlıkları Kasım'da 82,7 milyar dolar (Önceki 84,53Mlr), Döviz varlıkları 

Kasım'da 41,1 milyar dolar (Önceki 40,84Mlr),Altın cinsinden rezerv varlıkları Kasım'da 40 milyar 

dolar (Önceki 42,15Mlr) olarak açıklandı. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 58 milyar 

TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 109 milyar 390 milyon TL teklif gelirken, Basit faizler 

% 17 oldu. 

 İngiltere: AstraZeneca aşısında aşılamalar başarılı olursa Covid sınırlamalarını daha hızlı 

kaldırabilecek bir pozisyonda olacağız. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.432 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.441 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.438 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.436 

Direnç: 1.440 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,4891 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,5873 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,5873 ve en düşük 7,4889 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,4600 seviyesinde. 

Destek: 7,4600 - 7,4200 

Direnç: 7,5500 - 7,6200 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,1724 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,2192 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,2684 ve en düşük 9,1612 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,1300 seviyesinde. 

Destek: 9,1300 - 9,0900 

Direnç: 9,2400 - 9,3100 

EURUSD 

Güne 1,2188 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2238 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2241 ve en düşük 1,2181 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

ALTIN 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.880 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.900 en düşük 

1.878 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.889 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.897 seviyelerinde. 

Destek: 1.874 – 1.864 

Direnç: 1.897 – 1.910 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 51,02 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 51,73 en  
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düşük 50,61 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,66 seviyesinde hareket eden emtiada %0,62 artışla 

gözleniyor. 
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