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InvestAZ Yatırım:  

Yıl Sonu Rallisinde Son Durum 

Zor geçen 2020 yılında yıl sonu rallisi tüm hızıyla sürüyor. Dün 1.460’a yükselen BIST100 endeksi bugün 
ABD ile kurulan S-400 meselesi için ortak çalışma grubu kurulması haberiyle 1.483’e kadar çıktı. Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarıyla Halkbank ve Aselsan hisselerinde sert yukarı yönlü hareketler 
görüldü. Bankalar endeksinin dün akşam saatlerinde başladığı ralliye devam ediyor. Küresel hisse 
piyasalarında devam eden yükseliş ve Türk Lirası varlıklarına ilginin devamıyla ülke risk primi gerilerken 
para birimi TL de değer kazanmaya devam etti. Dolar kuru gün içerisinde 7,31’e kadar düştü, öğle saatlerine 
girilirken 7,33’den işlem görüyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yükselişe Devam Etti BIST100 %1,16 artışla 1.476 puan seviyesinden işlem görürken, 

BIST30 %1,41 yükselişle 1.637 puanda. Döviz kurları ise düşüşteydi. Dolar kuru 7,31, Euro 8,95 

seviyesinden işlem görüyor. 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'den gelen teklif sonrası S-400'ler için çalışma grubu 

oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı. Çavuşoğlu, ayrıca CAATSA yaptırımları hakkında, “Ağır ya 

da hafif olması önemli değil, yaptırım kararı yanlış” ifadelerini kullandı. 

 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye'nin, 2020 yılında sermaye 

piyasaları açısından önemli bir ivme kazandığını belirterek, şirketlerin birincil halka arz yöntemiyle 

1,1 milyar TL, bedelli sermaye artırımı yoluyla 21,8 milyar TL fon sağladığını bildirdi. 

 EPDK tarafından yayınlanan Elektrik Piyasası Ekim ayı raporuna göre; 2020 yılı Ekim döneminde 

gerçekleşen doğal gaz kaynaklı elektrik üretimi yıllık %66,92 artış kaydederek 8,24 TWh seviyesine 

ulaştı. 

 Araç satışları faizlerin yükseltilmesiyle Kasım'da %10,3 azaldı. 

 AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısı İngiltere'de acil kullanım 

onayını aldı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.463 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.483 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.476 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Destek: 1.473 

Direnç: 1.483 

 

Şirket Haberleri: 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye 

göre;Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Servislet 

Yazılım Anonim Şirketi'ne 375.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi. Servislet otomotiv sektöründe satış 

sonrası hizmetler alanında Pazar Yeri sunuyor. Servislet.com sitesine entegre ettiği randevu modülü ile 

araç sahiplerine kolaylık sağlarken servis noktalarının randevu ve satış süreçlerini de kolaylaştırıyor. Halen 

Türkiye genelinde 650 noktada hizmet veren Servislet, bu sayıyı 1.000 noktaya çıkartmayı hedefliyor. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,3176 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,3958 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,3961 ve en düşük 7,3047 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,2800 seviyesinde. 

Destek: 7,2800 - 7,2500 

Direnç: 7,3700 - 7,4300 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,9623 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0588 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,0914 ve en düşük 8,9455 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9100 seviyesinde. 

Destek: 8,9100 - 8,8500 

Direnç: 9,0500 - 9,1500 

EURUSD 

Güne 1,2250 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2262 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2295 ve en düşük 1,2247 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 
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ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.879 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.886 en 

düşük 1.877 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.880 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

direnç 1.885 seviyelerinde. 

Destek: 1.876 – 1.872 

Direnç: 1.885 – 1.890 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 51,26 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 51,62 

en düşük 51,25 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,59 seviyesinde hareket eden emtiada %0,7 artışla 

gözleniyor. 
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