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InvestAZ Yatırım:  

Borsa 1.500 Sınırında 

Yeni yılın ilk işlem gününde BIST100 endeksi 1.500 eşiğine gelmiş durumda. Sabah güne beklentilerin 
üzerinde gelen aralık ayı ve 2020 yılı enflasyon verileriyle başlayan endeks öğle saatlerine doğru 1.497 
seviyesinde giriyor. Enflasyonda 2020 yılının %14,60 ile tamamlanmasıyla birlikte Dolar/TL Perşembe 
günkü kazançlarını geri verdi. Güne 7,40 seviyesinin altından başlayan kurda sabah saatlerinde 7,35 
seviyesinin aşağısı test edildi. Böylelikle yeni yılın ilk işlem gününe borsa yukarı, döviz kurları aşağı yönlü 
başlamış oldu. Küresel ölçekte dünyanın neredeyse tüm hisse piyasalarında piyasa algısı ve yatırım ortamı 
yukarı yönü işaret ediyor. Faiz artırımlarıyla birlikte perçinlenen TL varlıklara olan ilgi sürerken 2021 Ocak 
ayının sermaye piyasaları için oldukça olumlu geçmesi beklentisi bulunuyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yeni Yıla Alışla Başladı BIST100 %1,24 artışla 1.495 puan seviyesinden işlem görürken, 

BIST30 %1,29 yükselerek 1.657 puana yükseliş gösterdi. Gün ortasında döviz kurları yatay 

seyretmeye devam etti. Brent petrol 53 $ olurken, ons altın 1.931 $ seviyesinde. 

 Türkiye'de Aralık ayında TÜFE aylık %1,25(Beklenti %0,95), yıllık %14,60(Beklenti %14,25) olarak 

açıklandı. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine'nin ihraç programına göre, 

bugün 2 ve 10 yıllık gösterge tahvilleri yeniden piyasaya sunulacak. 2 Yıl (672 Gün) vadeli, 9 Kasım 

2022 itfalı ve 10 yıl (3.598 Gün) vadeli, 13 kasım 2030 itfalı sabit kuponlu tahviller 6 ayda bir kupon 

ödemeli olacak. 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret 

Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu. 

 Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere % 6,2 zam yapıldı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin 

mükerrer sayısında yayımlandı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.482 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.495 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.495 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.479 

Direnç: 1.495 

 

Şirket Haberleri: 

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN): Şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, 

elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini 

aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiştir. Bu bağlamda, şirket 

yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığımız olan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin, yine şirketimizin ortak 

kontrolünde bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar vermiştir. Satış 

işlemi ve hisse devir süreci 31.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin 

içerisinde toplam 10.290 kWp gücünde güneş elektrik üretim santrali bulunmaktadır. 

Bu satış işleminin toplam bedeli değerleme raporunca belirlenmiş olan 20.318.000 USD'den banka ve diğer 

borçlarının toplamı 6.651.616 USD'nin düşülmesinden sonra kalan 13.666.385 USD'dir. İşlem K.V.K. Madde 

5/1-e kapsamında iştirak satış kazancı istisnası ve KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesi ile KDV istisnasına 

tabidir. Bu satış işlemi sonucunda Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin Angora Elektrik Üretim A.Ş. 

ve bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin 

konsolide finansal tablolarında önemli bir etkisinin bulunmayacağı düşünülmektedir. 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve 

Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, şirketimizin hakim 

ortağı ve ortak kontrolüne sahip Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ne ait, içerisinde 10.290 kWp 

gücünde güneş elektrik üretim santrali bulunan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin satın alınmasına karar 

vermiştir. Bu satın alma işleminin bedeli, değerleme raporunca belirlenmiş olan 20.318.000 USD'den banka 

ve diğer borçlarının toplamı olan 6.651.616 USD'nin düşülmesinden sonra kalan 13.666.385 USD'dir. Bu 

santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 

5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. Bu satın alma ile birlikte, 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %22,34 artarak, 56.350 kWp güce 

ulaşmıştır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,3760 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,4355 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,4426 ve en düşük 7,3404 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3300 seviyesinde. 

Destek: 7,3300 - 7,2800 
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Direnç: 7,4300 - 7,4900 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0594 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0917 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,1380 ve en düşük 9,0005 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9900 seviyesinde. 

Destek: 8,9900 - 8,9300 

Direnç: 9,1300 - 9,2000 

EURUSD 

Güne 1,2227 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2282 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2287 ve en düşük 1,2226 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 

ALTIN 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.904 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.935 en düşük 

1.904 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.943 

seviyelerinde. 

Destek: 1.912 – 1.893 

Direnç: 1.943 – 1.955 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 51,47 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 53,28 en 
düşük 51,39 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 53,12 seviyesinde hareket eden emtiada %2,55 artışla 
gözleniyor. 
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