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InvestAZ Yatırım:  

Endeks 1.500’e Çapa Attı 

Yeni yılın ilk işlem gününde 1.500 seviyesini test eden BIST100 endeksi bugün de aynı seviyede 
tutunmayı başardı. ABD borsalarında yaşanan düşüşten sınırlı etkilenen yurt içi piyasalarda alımlar devam 
etti ve endeksler tarihi rekor seviyelerinde tutunabildi. Dolar ve Euro paritelerinin sabah başlayan düşüşleri 
sınırlı kalsa da dövizlerde herhangi bir fiyat hareketliliği yaşanmadı. Dengeli döviz fiyatları borsaları da 
destekledi. En çok kazanan endekslerde orman kağıt basım endeksi ve metal eşya makine endeksleri %2,5 
değer kazanarak açık ara önde olan endeksler oldu. TCMB enflasyon raporunda gıda fiyatlarında ana 
gruplarda görülen artışların ve özellikle emtia fiyatlarında devam eden yukarı yönlü hareketlerin 
enflasyonu baskılamaya devam edebileceğini belirtti. Avrupa menşeili yatırım kuruluşlarının döviz masaları 
TL için değerlenmenin devam edeceğini ve Dolar/TL kurunda 7,00’ye doğru fiyat hareketinin devam 
etmesini beklediklerini açıklıyor. JPMorgan ise Nisan ayına kadar sürmesini bekledikleri TL’de değer 
kazanımınının ardından para politikasında gevşeme beklediklerini açıkladı. 

 

Satır Başları: 

 Ticaret Bakanı Pekcan: “2020 Aralık'ta ihracatımız yıllık %16 artışla 17,84 milyar dolar ile tüm 

zamanların en yüksek aylık rakamı oldu. 2020 yılında ihracat 169,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.” 

ifadelerini kullandı. 

 TCMB, gıda yıllık enflasyonunda baz etkisi kaynaklı düşüşe karşın döviz kurunun gecikmeli etkileri 

ile uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının seyrinin etkili olmaya devam ettiğini kaydetti. 

 Almanya'da Aralık'ta mevsimsel düzeltilmiş işsiz sayısı -37.000(Beklenti 5.000), işsizlik oranı %6,1 

(Beklenti %6,1). 

 OPEC, Aşırı üretim yapan OPEC+ ülkelerinin 15 Ocak'a kadar OPEC'e telafi planı sunmalarını ve 

OPEC+ Bakanlarının Teknik ve İzleme toplantısı 02-03 Şubat'a takvimlendirildiğini bildirdi.  

 Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması 

için anlaşmaya varıldı. 

 İran, halihazırda %20 zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini doğruladı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1492 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1503 seviyesini gören BİST100 endeksinin 
şu saatlerde 1500 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğle saatlerine yaklaşılırken Borsa İstanbul’da 
toplam hacim 18,47 Milyar TL olarak gerçekleşti. 

 

Şirket Haberleri 

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OLMIP): Çoğunluk pay sahibimiz I.P. 

Container Holdings (Spain) S.L.'den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır: 

18 Aralık 2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, 2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya 

açıklanan satış sürecine ilişkin bağlayıcı pay alım ve satım sözleşmesinin müzakeresi süreci tamamlanmıştır. 

Nominal değeri hisse başına 0,01 TL ve toplam ödenmiş sermayesi 247.102.500 TL olan Şirket sermayesinin 

%90.38'ine tekabül eden hisselerinin tamamının satışına ilişkin olarak 4 Ocak 2021 tarihinde Mondi 

Corrugated B.V. ile bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisselerin devri Rekabet Kurulu izni ve 

pay alım ve satım sözleşmesinde öngörülen diğer ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Pay devir işleminin 

2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Sözleşmede toplam satın alma bedeli, 90,38%'lik pay için 66,4 milyon Avro olarak belirlenmiştir. Bu satın 

alma bedeli, 1 TL nominal değerli lot başına 0,30 EUR'ya tekabül etmekte olup, (Sözleşme imza tarihinde 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 0,01 TL nominal değerli pay başına TL 0,0269; 

1 TL nominal değerli lot başına TL 2,69), bu bedel fiyat uyarlamasına tabi olabilecektir. Ödeme pay devir 

işleminin gerçekleşeceği tarihte Avro üzerinden yapılacak olup; pay alım işlemine ilişkin açıklamada yer 

alabilmesi amacıyla satın alma bedelinin Türk Lirası karşılığı, pay alım tarihinde yeniden hesaplanacaktır. 

Sözleşmede belirtilen ön koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra 

Mondi Corrugated B.V. bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi 

Tebliği'ne göre zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu ortaya çıkacaktır. 

Yukarıda belirtilen hisse devir işlemiyle ilgili yatırımcıların kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda 

ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimizin, 10 adet Migros, 6 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter ve 1 

adet Toptan formatında toplam 20 satış mağazası Aralık ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 

Böylelikle Şirketimiz, 160+ olan yıllık mağaza açılış hedefini aşarak 2020 yılı içinde 183 yeni mağaza açmıştır. 

Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 580 bin metrekareye ulaşmıştır. (2019 yılsonu toplam net satış 

alanı: 1 milyon 536 bin metrekare) 

31 Aralık 2020 itibarıyla Migros Ticaret A.Ş. yurt içinde, 735 M, 406 MM, 142 MMM, 865 Migros Jet, 55 

hipermarket, 64 Macrocenter ve 22 Toptan olmak üzere toplam 2.289 mağazaya ulaşmıştır. Yurt dışında 

ise Kazakistan'da 2 Ramstore ve Kuzey Makedonya'da 28 Ramstore mağazası bulunmakta olup, 31 Aralık 

2020 itibarıyla yurt dışı dahil toplam 2.319 mağazaya ulaşılmıştır (2019 sonu: yurt içi 2.153, toplam 2.198 
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mağaza). 01 Ocak 2021 itibarıyla, 24 Eylül 2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Kazakistan 

operasyonları Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile faaliyetlerini sürdürecektir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,4055 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,4221 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,4298 ve en düşük 7,3804 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3800 seviyesinde. 

Destek: 7,3800 - 7,3600 

Direnç: 7,4300 - 7,4500 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0936 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0930 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 9,1201 ve en düşük 9,0630 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,0600 seviyesinde. 

Destek: 9,0600 - 9,0400 

Direnç: 9,1200 - 9,1500 

EURUSD 

Güne 1,2249 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2277 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2281 ve en düşük 1,2242 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2300 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1944 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1946 en düşük 
1934 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1942 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1936 seviyelerinde. 

Destek: 1936 - 1930 

Direnç: 1947 – 1952 
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BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 50,70 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 51,24 
en düşük 50,60 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,12 seviyesinde hareket eden emtiada %0,06 artışla 
gözleniyor.  
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