InvestAZ Yatırım:
Türkiye 3. Çeyrek Büyümesi
Bu sabah Türkiye’nin 3. Çeyrek’teki GSYH büyüme rakamları açıklanacak. Beklenti GSYH’nın 3. Çeyrekte
geçen yılın aynı çeyreğine göre %5 civarında büyümesi yönünde. Yılın 2. Çeyreğinde geçen yılın aynı
dönemine göre %9,9 daralan Türkiye ekonomisi, 3. Çeyrekte pandeminin etkisinden sonra başarılı bir
performans sergilemişti. Sanayi üretimi yıllık bazda 3. Çeyrekte %7,6 büyüme göstermişti. Sabah açılışında
açıklanacak olan GSYH verisi sonrası Borsa İstanbul’da yön belirgin hale gelecektir. Teknik göstergelere
göre aşırı alım bölgesinde olan endekslerden BIST100 tarihi zirvesi olan 1.350’yi Cuma günü gördükten
sorna haftayı satıcılı kapatmıştı. Sabah endeksin satıcılı başlaması halinde 1.300’e kadar geri çekilmelerin
olabileceğini düşünmekteyiz. Yurt dışında aşı iyimserliği ve kontrolden çıkmaya başlayan vaka sayılarındaki
artışlar arasında Amerika tarafında tarihi zirvelerden bir nebze geri çekilme varken Avrupa borsaları yeni
haftaya satıcılı başlamaya hazırlanıyor. BIST30 vadelileri güne sert bir düşüşle başlarken endeksin spot
fiyatıyla arasındaki fiyat farkını kapatmış oldu. Bir süredir devam eden rallide BIST30 vadelileri uzun bir
süredir spot endeks fiyatının oldukça üzerinden işlem görüyordu.

Satır Başları:










Borsalar Haftaya Başlangıç Yapıyor Geçen haftayı BİST100 %1,02 düşüşle 1.328 puandan, BİST30
%1,05 düşüşle 1.477 puandan kapatmıştı. Hafta başında döviz kurlarında hafif yükseliş
görülmüştür. Dolar 7,84, Euro 9,38 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda Brent petrol ise varil
başına 47 $ gerileyerek güne başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda koronavirüs salgınındaki süreç ve olası yeni
önlemler değerlendirilecek.
Türkiye’nin GSYH 3. Çeyrek yıllık büyüme verisi saat 10.00’da açıklanacak (Beklenti : %5).
Varlık Barışı, olarak bilinen bazı varlıkların yeniden ekonomiye kazandırılması uygulanmasına
ilişkin kurallar belirlendi.
Yeniden Değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çeşitli
vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen % 9,11 oranında
artacak.
Çin’de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI Kasım ayında Ekim ayındaki
51,4 puandan 52,1 puana yükseldi. Bu, Eylül 2017'den bu yönü görülen en yüksek seviye oldu.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BİST 100
Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.329 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde
en yüksek 1.352 ve en düşük 1.325 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %1,02 azalışla tamamladı. Son
işlem gününde BİST100 endeksi günü 31,27 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.327
Direnç: 1.337

Şirket Haberleri:
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB): Bankamızca Industrial and Commercial Bank of
China Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanması
amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır.
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): Yönetim Kurulumuz'ca ka rgo operasyonlarına olan odağın artması, yeni
ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım
atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde
yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel
stratejik yurtdışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki
olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN): 20.11.2020 tarihli KAP'ta açıkladığımız üzere
fabrika arsasının satışı ile ilgili teklif toplama sürecine başlanmıştı. Teklif toplama süreci bugün saat 16:00
itibariyle sona ermiştir. Arsa satışı için Yaşara Küçükçalık tarafından 55.000.000 TL teklif verilmiş olup
bunun dışında bir teklif gelmemiştir. Yönetim Kurulu verilen teklif ile ilgili değerlendirmesini yaptıktan
sonra nihai sonuçlar KAP aracılığıyla ayrıca duruyulacaktır.

USDTRY
Güne 7,8140 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8562 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,8800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,8300 - 7,8000
Direnç: 7,8800 - 7,8900
EURTRY
Güne 9,3680 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4123 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,4400 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,3700 - 9,3200
Direnç: 9,4400 - 9,4700
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

EURUSD
Güne 1,1960 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1971 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,2000 - 1,2000
Direnç: 1,2000 - 1,2000
XAUUSD
Güne 1.795 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.770 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.756 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.756 – 1.742
Direnç: 1.792 – 1.814
BRENT
Güne 47,93 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 47,60 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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