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InvestAZ Yatırım:  

Borsaların Düşüşü Sürüyor 

Son yılların en yüksek getirisini sağlayan bu yılın Kasım ayında son gün sert satıcılı geçti. BIST100 ve 
BIST30 endeksleri sırasıyla %3 ve %3,43 değer kaybederken metal ana endeksi ve taş toprak endeksi 
sırasıyla %4,58 ve %5 değer kaybederek en çok kaybettiren endekslerde ön sıralarda yer aldı. Borsalardaki 
sert düşüş günün başlangıcından itibaren sırayla devam ederken Dolar ve Euro paritelerinin günü önce 
yatay sonra düşüşle geçirmesi dikkat çekti. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 
toplanan kabine sonrası Cumhurbaşkanı, salgınla mücadele konusundaki yeni önlemleri açıklayacak. 
Piyasalarda bugün yaşanan sert satış dalgası Amerika veya Avrupa kaynaklı bir sert satış değildi. Kasım 
ayının son günü gelişmekte olan ülkelerde sert sayılabilecek satışla geçerken MSCI gelişmekte olan ülkeler 
endeksi %1,75 düşüş gösterdi. Türkiye borsaları kendi segmentindeki ülkeler arasında negatif ayrışmış 
oldu. Yurt dışı piyasalarda dikkat çeken fiyatlamaların başında 1.20’nin sınırına gelen Euro Dolar paritesi ve 
1.3350’yi geçen Pound paritesi vardı. Dolar endeksi DXY son 2.5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Satışla Başladı Seans kapanışına doğru BİST100 %2,90 düşüşte 1.289 puanda 

seyrederken, BİST30 %3,39 düşüşle 1.426 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise bugün 

satıştaydı. Dolar 7,80, Euro 9,36 olarak alıcı buldu. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de 

toplandı. 

 Novavax, ABD'de son aşama Covid19 aşı çalışmalarına başlamayı erteledi. 

 Moderna: ABD'de Covid19 aşısının acil durum kullanım onayı başvurusunu bugün yapacak: Aşının 

Covid19'a karşı verimliliği %94,1 Aşının ciddi Covid19 hastalığına karşı verimliliği %100. 

 OPEC toplantısının basın açık bölümü kısa sürdü, bakanlar kapalı seansa geçtiler. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.314 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.304 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.312 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.291 

Direnç: 1.307 

 

Şirket Haberleri: 

Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG): Şirketimizin ana hissedarı VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung 

Gruppe (VIG), 29 Kasım 2020 tarihi itibariyle Aegon N.V'.nin Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya'da 

faaliyette olan sigorta şirketini satın almak için Aegon N.V. ile anlaştığını duyurmuştur. VIENNA INSURANCE 

GROUP AG ‘nin Vienna Sermaye Borsası'nda yaptığı 29 Kasım 2020 tarihli duyuru uyarınca satın alım bedeli 

830 milyon Avro olarak duyurulmuş olup, işlem kapanışının 2021'nin ikinci yarısında gerçekleşmesinin 

beklendiği belirtilmiştir. 

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS): 24/09/2020 tarihinde KAP'ta yaptığımız özel durum 

açıklamasında bahsi geçen İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı 

bulunan 9,067.73 m² büyüklüğündeki arsa üzerindeki "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak projenin 

inşaatına başlanmıştır. 

İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. 

 

BİST 100 

Güne 1314 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1317 en düşük 1291 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1295 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %2,53 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 25 milyar TL 

seviyesinde. 

 

USDTRY 

Güne 7,8140 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8635 en düşük 7,7420 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8045 seviyesinde hareket eden kur günü %0,12 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,7400 seviyesinde. 

Destek: 7,7400 - 7,6800 

Direnç: 7,8600 - 7,9200 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 9,3680 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,4206 en  
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düşük 9,2817 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3636 seviyesinde hareket eden kur günü %0,13 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,4300 seviyesinde. 

Destek: 9,2900 - 9,2200 

Direnç: 9,4300 - 9,4900 

EURUSD 

1,1960 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1997 en düşük 1,1960 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1994 seviyesinde hareket eden parite günü %0,28 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,200 seviyesinde. 

Destek: 1,2000 - 1,1900 

Direnç: 1,2000 - 1,2000 

XAUUSD 

Güne 1.795 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.800 en düşük 1.765 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.775 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,77 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.759 seviyesinde. 

Destek: 1.759 – 1.744 

Direnç: 1.795 – 1.816 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 47,93 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 48,28 en 

düşük 47,07 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,01 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,5 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor.      
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