InvestAZ Yatırım:

Piyasalarda Akşam Satışı
Borsa İstanbul’da yatay geçen günün sonunda kapanış öncesi satış dalgası yaşanıyor. Günü rekor
seviyelerine yakın 1.500 seviyelerinde geçiren BIST100 endeksi akşam saatlerinde yaşanan satışlarla
1.474’e kadar geriledikten sonra kapanışa yaklaşılırken 1.480’li seviyelerde hareket ediyor. BIST30 endeksi
bankalarda yaşanan nispeten daha sert satışlar öncülüğünde %0,90 değer kaybeden BIST100 endeksinden
daha fazla değer kaybetti ve %1,27 düşüşle 1,630 seviyelerine geriledi. BIST madencilik ve elektrik
endeksleri gün içerisinde en fazla değer kaybeden endeksler olarak öne çıktı. Dolar akşam saatlerine doğru
yükselişe geçerek 7,40’ın üzerinden işlem görmeye başladı. Altının ons fiyatı ise 2021’e güçlü bir başlangıç
yaptı ve 1950 dolar’dan işlem görüyor.

Satır Başları:









Pekcan: Salgından etkilenen esnaflarımıza Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödenmek üzere aylık
bin TL, toplamda 3 bin TL doğrudan gelir desteği sağlanacaktır.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.7878 (Önceki 17.3849).
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Türk Lirası'nın reel değerini yansıtan reel
efektif döviz kuru Aralık'ta 62,34 oldu. Reel efektif döviz kuru Kasım'da 60,45 ile tarihi düşük
seviyeyi görmüştü.
TCMB, verilerine göre finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz pozisyonu açığı Ekim 2020
itibariyle 157,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle Nisan 2013'ten bu yana döviz pozisyonu açığında
en düşük seviye kaydedildi.
İngiltere, üçüncü karantina uygulamasında zorlanan işletmeler için 4.6 milyar sterlin tutarında
destek paketi açıkladı.
Avrupa Birliği (AB), Pfizer-Biontech’ten 300 milyon doz ek aşı istediğini duyurdu
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BİST 100
Güne 1492 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1507 en düşük 1475
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1487 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %0,59 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 40 milyar TL
seviyesinde.

Şirket Haberleri:
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DGKLB): Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye
tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %30,07778 oranında
bedelli olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından 31.12.2020 tarih ve 79/1619 sayılı toplantısında onaylanan 04.01.2021 tarih ve E-13603
sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen izahname.
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO):Şirketimiz portföyündeki Kocaeli İli Çayırova İlçesi
Şekerpınar Mahallesi 420 Ada 33 Parsel'deki 14.703,44 m2'lik arsa üzerine inşa edilen 19.349 m2'lik lojistik
deponun (Çayırova 15 Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.
Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MERKO): Şirketimizin 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış
sermayesinin 52.967.161 TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı
ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarda sermaye artırımı
yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal
değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri
arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 414.474,150TL olup,
bu paylar 07.01.2021 ve 08.01.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük
olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

USDTRY
Güne 7,4221 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4325 en düşük 7,3562
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4144 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,11 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3700 seviyesinde.
Destek: 7,3700 - 7,3200
Direnç: 7,4500 - 7,4800
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EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,0930 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1251
en düşük 9,0475 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0994 seviyesinde hareket eden kur günü %0,07 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,1300 seviyesinde.
Destek: 9,0600 - 9,0100
Direnç: 9,1300 - 9,1700
EURUSD
1,2249 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2291 en düşük 1,2242
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2269 seviyesinde hareket eden parite günü %0,16 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2300 seviyesinde.
Destek: 1,2200 - 1,2200
Direnç: 1,2300 - 1,2300
XAUUSD
Güne 1944 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1953 en düşük 1934 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,07 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın
için ilk direnci 1954 seviyesinde.
Destek: 1935 - 1926
Direnç: 1954 - 1962
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 50,70 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 52,75 en
düşük 50,60 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 52,72 seviyesinde hareket eden emtia günü %3,19 artışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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