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BORSA İSTANBUL DÜZELTME mi YAŞADI? YÜKSELİŞİN DEVAMI OLACAK mı?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,73 değer kaybederek günü 1.314,25 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki
kapanışa göre 9,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,46 ve holding
endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,25 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok
kaybettiren ise bankacılık sektörü oldu.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa’da yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı bir aşıya bu yıl içinde izin verileceğine ilişkin
iyimser olduğunu söyledi. Spahn, ülke basınına yaptığı açıklamada, eyalet yönetimlerden aşı merkezlerinin aralık ortasına kadar hazır
hale getirilmesini istediğini belirtti. Aşı merkezlerinin gelecek ayın ortasına kadar hazır olmasının başarılabileceğini ifade eden Spahn,
"Avrupa'da bir aşıya bu yıl onay çıkması konusunda iyimser olmak için nedenler var. (Onayın) Ardından hemen aşı yapmaya
başlayabiliriz." diye konuştu.
ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden kabinesinin ilk üyelerini belirlerken açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. ABD'de başkan
seçilen Joe Biden, ulusal güvenlik ekibini kurarken, İç Güvenlik Bakanlığı'na liderlik edecek ilk Latin kökenli kişiyi ve istihbarat topluluğuna
liderlik edecek ilk kadını aday göstermeyi planlıyor. Biden ayrıca eski Dışişleri Bakanı John Kerry'yi iklim özel başkanlık elçisi olarak
atayacağını açıklarken Alejandro Mayorkas'ı Ulusal Güvenlik için Avril Haines'ı ise Ulusal İstihbarat Direktörü olarak seçerken Antony
Blinken'i Dışişleri Bakanı ve Jake Sullivan'ı ulusal güvenlik danışmanı olarak aday göstermeyi düşünüyor. Kerry duyurunun ardından
yaptığı Twitter paylaşımında "Amerika yakında iklim krizini acil bir ulusal güvenlik tehdidi olarak gören bir hükümete sahip olacak." "Yeni
Başkan, müttefiklerimiz ve iklim hareketinin genç liderleriyle bu krizi Başkanın İklim Elçisi olarak üstlenmek için ortak olmaktan gurur
duyuyorum" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, bankanın önceki dönemdeki fonlamasının gereksiz derecede
karmaşık olduğunu belirtti. Son toplantısında sadeleşme kararı alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkan Yardımcısı
Oğuzhan Özbaş, bankanın önceki dönemdeki fonlamasının karmaşık olduğunu belirtti. Özbaş, “Ağustos’un başından, son haftaya kadar
çeşitli fonlama araçları, özellikle geç likidite penceresi ve farklı faizler yatırımcıların kafasını karıştırdı” ifadelerini kullandı. Uluslararası
Finans Enstitüsü (IIF) Zirvesi'nde konuşan Özbaş, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Özbaş, "Son korona virüs
tedbirlerinin Türkiye ekonomisi üzerinde muhtemelen sınırlı etkisi olacak.
İngiltere Merkez Bankası, Kasım'daki varlık alım hedefinin artırılmasına ilişkin haberi önceden yayınlayan The Sun'a haberin nasıl
ulaştığıyla ilgili soruşturma başlattı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, milletvekillerine hitaben yaptığı açıklamada Kasım
toplantısı öncesinde kararla ilgili basına bir sızıntı olduğunu düşündüklerini, bunun nedeninin araştırılması gerektiğini belirtti. İngiltere
Merkez Bankası Kasım toplantısında varlık alım hedefini 150 milyar sterlin artırmıştı. The Sun gazetesi karardan önce yaptığı haberde
bankanın varlık alım hedefini 200 milyar sterlin artıracağını haberleştirmişti.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.73 düşüşle 1.314,25 seviyesinde
tamamladı. 33.6 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%3.46 düşerken, sanayi endeksi ise
%0.95 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen
endeks günü ekside noktaladı. Endekste ana yükseliş hareketinin
sürmesi halinde 1.320 ve 1.327 direnç seviyeleri test edilebilir. Dün
yaşanılan geri çekilmenin sürmesi halinde ise 1.308 ve 1.300 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.308 / 1.300 / 1.295

Geçtiğimiz hafta merakla beklenilen
TCMB faiz kararı öncesinde ve
sonrasında
bankacılık
hisseleri
öncülüğünde yükseliş yaşayan endeks,
haftanın ilk işlem gününde ise kar satışları
ile geri çekildi. Özellikle bankacılık
hisselerinde yaşanılan satışlar yaşanılan
geri çekilmede ön plana çıkarken günün
ikinci yarısında satışların derinleştiği
görüldü.
Haftanın ikinci işlem gününde endekste
geri çekilmeler sürebileceği gibi piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.320 / 1.327 / 1.335
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %1.06
düşüşle
1.475,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü ekside noktaladı. Kontratta ana yükseliş hareketinin sürmesi halinde
1.480 ve 1.487 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması
ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.468 ve 1.457
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.468 / 1.457 / 1.450
Dirençler: 1.480 / 1.487 / 1.495

Geçtiğimiz hafta merakla beklenilen
TCMB faiz kararı öncesinde ve
sonrasında
bankacılık
hisseleri
öncülüğünde yükseliş yaşayan yakın
vadeli endeks kontratı, haftanın ilk
işlem gününde ise kar satışları ile geri
çekildi. Özellikle bankacılık hisselerinde
yaşanılan satışlar yaşanılan geri
çekilmede ön plana çıkarken günün
ikinci yarısında satışların derinleştiği
görüldü.
Haftanın ikinci işlem gününde kontratta
geri çekilmeler sürebileceği gibi
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Kasım ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %3.04 yükselişle
7.8983 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta alımların sürmesi halinde 7.9250 ve
7.95 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi geçtiğimiz haftaki gibi
satış baskısının yeniden artması durumunda ise 7.87 ve 7.85 destek
seviyelerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz hafta genelinde TCMB’den
gelecek olası faiz artırımı haberi ile değer
kazandığını gördüğümüz TL,faiz artırımı
kararı sonrasında ise değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde tepki alımları
gördüğümüz kurda günün ikinci yarısında
yukarı yönlü hareketler hızlanırken kontrat
TL
bacağında
geçtiğimiz
haftaki
kazanımlarının bir kısmını geri verdi.
Bugün iç tarafta açıklanacak kapasite
kullanım oranı verisi kontrattaki oynaklığı
artırabileceği gibi dün yaşanılan yükseliş
de sürebilir.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 7.8700 / 7.8500 / 7.8200
Dirençler: 7.9250 / 7.9500 / 7.9800
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %2.11 düşüşle 1.840,45
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı satışlar
sonrasında günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi
halinde 1835 ve 1828 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Dün
yaşanılan sert satışlar sonrasında kontratta tepki alımları görmemiz
durumunda ise 1847 ve 1852 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1835 / 1828 / 1820
Dirençler: 1847 / 1852 / 1860

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
artan vaka sayılarının neden olduğu
endişelere ek olarak, ABD on yıllık Tahvil
faizlerindeki gerileme Ons Altın’a destek
olmayı sürdürürken, devam eden aşı
gelişmeleri ve Dolar çevresinde yukarı
yönlü hareketler yükselişi sınırlandıran
unsur olarak karşımıza çıkmıştı. Yeni
haftanın ilk işlem gününde ise devam eden
endişeler ve Dolar çevresindeki yatay
görünüm değerli metalde yukarı yönlü
seyrin sürmesine neden olurken günün
ikinci yarısında ise Doların değer
kazanması
kontratta
aşağı
yönlü
hareketleri hızlandırdı.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.

24 Kasım 2020

DOAS paylarında 24/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır.

BMELK: 18.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda alınan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
tarafından 23.11.2020 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı "PAMUKOVA
YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş" olarak değiştirilmiştir.
AVGYO: Şirketin 72.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı
içinde 8.485.792,84 TL'lik kısmının Emisyon Priminden 41.914.207,16 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler
(Geçmiş Yıllar Karları) hesabından olmak üzere toplam 50.400.000.-TL(%70 Bedelsiz) arttırılarak
122.400.000.-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
TCELL: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi
derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş; görünümünü "Durağan" olarak korumuştur.
Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak
teyit edilmiştir.

