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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Yatay 

Yılın son işlem gününde borsalar yatay seyrederken Dolar/TL’de 7,30 sonrası tepki alımları izleniyor. Güne 
yatay başlayan BIST100 endeksi sabah saatlerinden sonra eksiye döndü. Öğle saatleri 1.475 seviyesinde 
bulunan endeks yatay hareket, birçoğunda aşırı alım bölgesine geçen teknik göstergelerin hem öngördüğü 
hem de 2021 yılında devam etmesi beklenen rallinin devamı açısından yakından takip edilebilir. Dolar kuru 
uzun vadeli hareketli ortalamalarının geçtiği 7,30 seviyesine kadar gevşedikten sonra tepki alımlarıyla 
karşılaştı ve 7,40’ın üzerinde 7,44’e kadar yükseldi. Günün ilk yarısında yaşanan en önemli gelişmeler 
Azerbaycan üzerinden Avrupa’ya ticari doğal gaz ihracatının başlaması ile Birleşik Krallık’ta imzalanan ve 
büyük çoğunluğun lehte oy kullandığı Brexit ticaret anlaşması oldu. İngiltere başbakanı Boris Johnson 
bugün AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşmasını imzaladı. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Hafif Satıcılı İşlem Görüyor BIST100 %0,21 düşüşle 1.477 puan seviyesinden, BIST30 ise 

%0,24 düşerek 1.638 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarında hafif yükseliş görüldü. Dolar 

7,42, Euro 9,1258 seviyelerinden işlem görüyor. Gram Altın ise 452 Liraya yükseldi. 

 Azerbaycan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) 

üzerinden Avrupa'ya ticari doğal gaz ihracatı bugün başladı. 

 Türkiye'de Kasım ayında dış ticaret açığı $5,03 milyar(Onceki $5,07 milyar açık), ihracat $16,09 

milyar, ithalat $21,13 milyar olarak açıklandı. 

 TCMB tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST 

nezdindeki VİOP'ta gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler 

4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacak. 

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşmasını 

imzaladı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.481 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.472 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.476 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.471 

Direnç: 1.484 

 

Şirket Haberleri: 

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET): Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 24 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

(SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 2.474.948,88 TL bedelle 31.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. 

Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS): 01.09.2020 tarihli açıklamamızda;"MERCEDES BENZ 

TÜRK (MBT) firması ile ilgili yeni üretim hattı teknik dokümanları, firma tarafından değerlendirilmiş ve yeni 

üretim hattı onayı alınmış idi. MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattımızdan seri üretime 

başlandığı" KAP'ta açıklanmış idi. Yurt dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajının 

yapılması devam etmekte olup, 2021 ilk çeyreğinde deneme üretimine başlanılması planlanmaktadır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,4227 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,3840 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,4466 ve en düşük 7,3424 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4700 seviyesinde. 

Destek: 7,3600 - 7,3000 

Direnç: 7,4700 - 7,5100 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,1303 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0669 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,1656 ve en düşük 9,0285 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,1900 seviyesinde. 

Destek: 9,0500 - 8,9700 

Direnç: 9,1900 - 9,2500 

EURUSD 

Güne 1,2292 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2290 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2310 ve en düşük 1,2285 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2300 - 1,2300 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 
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ALTIN 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.893 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.900 en 

düşük 1.886 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.888 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

direnç 1.901 seviyelerinde. 

Destek: 1.886 – 1.879 

Direnç: 1.901 – 1.908 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 51,47 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

51,66 en düşük 51,30 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,37 seviyesinde hareket eden emtiada %0,5 azalış 

gözleniyor. 
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