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InvestAZ Yatırım:  

2021Yılı 1.500 ile Başlıyor 

Yeni yılın ilk işlem gününe BIST100 endeksi 1.500 hedefi ile giriyor. 2020 yılının son işlem gününde yatay 
seyreden endeks seneyi %28’lik kazançla kapatmıştı. 31 Aralık günü 1.476 seviyesinden kapatılmış ve bir 
süredir hedefte olan 1.500 seviyesi yeni yılın ilk gününe sarkmıştı. Yurt içinde aralık ayına ve 2020’nin yıllık 
enflasyon rakamları bekleniyor olacak. TCMB yılın son PPK toplantısında 24 aralıkta 200 baz puan faiz 
artırmış ve enflasyon endişelerine ve dolayısıyla kur üzerindeki baskıya son vermişti. Dolar kuru yeni yıla 
ve haftaya düşüşle 7,38 seviyesinden başlıyor. Altının ons fiyatı %1,5 artışla $1.925, Brent petrol ise %2 
artış ile varil başı $52,90’dan işlem görüyor. Yurt içinde enflasyon verisinin yanında GTS’ye göre ticaret 
dengesi, ithalat ve ihracat verileri takip edilecek. Ayrıca Hazine 2 ve  10 yıllık tahvil ihraçlarını düzenleyecek. 
Enflasyon hedeflemesi ve TL’ye olan uzun vadeli güvenin göstergesi olacak olan özellikle 10 yıllık uzun 
vadeli TL cinsinden borçlanma da yakından takip edilecek. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yeni Yıla Başlangıç Yapıyor 2020’nin son seansında BIST100 %0,22 düşüşle 1.476 puan, 

BIST30 %0,40 düşüşle 1.635 puan seviyesindeydi. Döviz kurlarında sabah saatlerinde düşüş eğilimi 

görüldü. Dolar 7,38 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,03 olarak alıcı buldu. Ons Altın %1,51 

artışla 1.924 $’a yükselirken, varil başına Brent petrol 52,89 $’a yükseliş gösterdi. 

 Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  tarafından bugün saat 10:00'da 

açıklanacak. 

 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. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından temerrüt faiz oranının sözleşmede 

öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 18,25, 

alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 TL olarak tespit edildi. 

 ABD'de 2021'in ilk gününde toplanan Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği 

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını onayladı. Kuzey Akım 2 boru hattı projesine 

ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan 

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini 

içeriyor. 
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BİST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.477 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde 

en yüksek 1.484 ve en düşük 1.470 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %0,22 azalışla tamamladı. Son 

işlem gününde BİST100 endeksi günü 27,81 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.476 

Direnç: 1.484 

 

Şirket Haberleri: 

Coco-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA): Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı ("SAMA") tarafından 

kısa bir süre önce duyurulduğu üzere, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd'nin ("CCBU") %57,118 hissesi satış 

sürecindedir. Şirketimiz, Özbekistan'ı, mevcut faaliyet gösterdiği coğrafyaya uygun bir ülke olarak 

görmekte olup, satış sürecinin ilk aşamasında katılımcı olabilmek için SAMA'ya başvurusunu dün akşam 

yapmıştır. Satış süreci ile ilgili detaylı bilgilere https://davaktiv.uz/cocacola/en.html adresinden 

ulaşılabilmektedir.Özbekistan Devlet Holding Şirketi O'zbekoziqovqatxolding'nin %57,118 ve The Coca-

Cola Export Corporation'ın %42,882 oranında payına sahip olduğu Özbekistan'ın en büyük gazlı içecek 

üreticisi olan CCBU'nun 2019 yılı pazar payı yaklaşık %47'dir. 

Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE): Metrobil Teknoloji A.Ş.'Nin, %5 Metin Hazıroğlu'dan Ve %70  

Mehmet Horasan'dan Olmak Üzere Toplam %75 Payı 45.000.000 Tl.Bedelle Şirketimiz Tarafından Satın 

Alınmıştır. 

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. (PAPIL): 24.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan "See&Sign Biyometrik Kişi Takip Sistemi" ve 

"Biyometrik Sağlıklı Cihaz Takip Sistemi" siparişlerinin teslimatları ve kontrol testleri sonrasında kabul 

işlemleri tamamlanmıştır. 

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): Şirketimizin Profreight Taşımacılık 

Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu payların satışına ilişkin 08.03.2018 tarihli pay devir sözleşmesi ile 

31.10.2019 tarihli ek protokol kapsamında alacaklı olduğumuz son tutar olan 6.250.000 TL bugün 

vadesinde (31 Aralık 2020) tahsil edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu pay satışından kaynaklanan tüm 

alacaklarımız ticari faiziyle birlikte tahsil edilmiş ve ilgili hesap kapanmıştır. 

Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ODAS): Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan 

Kömür ve İnşaat A.Ş'nin bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralinin proje finansmanı 

kapsamında Yapı Kredi Bankası ve Halk Bankası konsorsiyumundan kullanmış olduğu kredilerin mevcut 

durumda 2025 yılı olan vadeleri, Şirketin serbest nakit akışına destek sağlanması amacıyla 2030 yılı sonu 

olarak revize edilmiştir. 

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (AVOD): 13.11.2020 tarihinde KAP 

açıklaması ile durusu yapılan; Çorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madenimizin 

satış ve ortaklık konularıyla ilgili,  Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile 

imzalamış olduğumuz gizlilik sözleşmesi karşılıklı mutabık kalınarak fesih edilmiştir. Yeni potansiyel 

yatırımcılarımız olduğunda, değerlendirmeye alınacaktır. 
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USDTRY 

Güne 7,4355 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,3648 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,3300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3300 - 7,2900 

Direnç: 7,4200 - 7,4800 

EURTRY 

Güne 9,0917 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0335 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,9800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,9800 - 8,9200 

Direnç: 9,1100 - 9,1900 

EURUSD 

Güne 1,2227 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2255 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.904 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde   seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.930 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.909 – 1.896 

Direnç: 1.930 – 1.938 

BRENT 

Güne 51,47 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 52,66 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 
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