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InvestAZ Yatırım:  
 

Küresel Risk İştahı  

Uluslararası hisse piyasalarındaki yükseliş haftanın son gününde de devam etti. BIST100 endeksi 1.541 
ile yeni bir rekor kırarken kapanış öncesi 1.538 seviyelerinde. Dolar ve Euro kurları güne artışla 
başlamasının ardından TL döviz sepeti karşısında günü %0,22 değer kazancıyla kapatmaya hazırlanıyor. 
Madencilik endeksi %6,5 değer artışıyla en çok artan sektör endeksi oldu. Bilişim endeksi %4,14 artış 
göstererek dikkatleri çekerken bankalar endeksi de %1,47 değer kazanarak BIST100 ve BIST30 
endekslerindeki artışı sırtlanan hisseler arasında yer aldı. ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında 
kaldı. ABD 10 yıllıkları artışına bugün de devam etti ve %1,1’e yaklaştı. Artan uzun vadeli hazine tahvilleri 
Fed üzerinde faiz artırımı baskısı yaratması bakımından yakından takip edilmeye devam edecektir. 2021 
yılının sonuna kadar aylık 120 milyar dolarlık varlık alımına devam edileceği mesajı veren Fed yetkilileri, 
faizlerin 2023 yılına kadar sıfır düzeyinde tutulacağını söylemişlerdi. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yılın İlk Haftasını Alışla Tamamlıyor BIST100 %1,07 artışla 1.538 puan seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,77 yükselerek 1.691 seviyesinde. Döviz piyasaları ise düşüşte görüldü. Dolar 

kuru 7,33 iken Euro 9,00 seviyesinden işlem görüyor. Brent Petrolün varil fiyatı ise 55,14 $ a 

yükseldi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki 

uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Ayrıca 2021-2030 Milli Uzay Programımızı 

yakın bir tarihte açıklayacak, hedeflerimizi tüm dünyayla paylaşacağız." dedi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.4841 (Önceki 16.7649) oldu. 

 ABD'de Aralık'ta tarım dışı istihdam -140.000 (Beklenti 50.000), işsizlik oranı %6,7 (Beklenti %6,7). 

 İngiltere, Moderna aşısına onay verdi. İngiltere, Moderna'dan ek 10 milyon doz aşı için sipariş 

verdi. 
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BİST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.527 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.541 en düşük 

1.520 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.539 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 1,09 artışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 33 milyar TL civarında. 

 

Şirket Haberleri: 

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): Ortaklığımızın Aralık 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki 

gibidir: Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,9 milyon 

olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Aralık 2020 döneminde %64,1 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan 

Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138.446 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %6,5'lik artışla 147.396 

tona ulaşmıştır. 

Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  

Ocak-Aralık 2019 döneminde 74,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 28 milyon 

olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 10,6 puanlık azalma ile %71 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz 

Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Aralık 2019 döneminde 187,7 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde 

%60,1 azalarak 75 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2019 döneminde 

1.544.365 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %3,7'lik azalışla 1.487.233 ton olarak gerçekleşmiştir. 

2020 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 363 olmuştur. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,3485 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,4156 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,3089 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken7,3289 seviyesinden 

işlem gören kur, günü %-0,26 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken ilk destek 

7,2900 seviyesinde. 

Destek: 7,2900 - 7,2400 

Direnç: 7,3900 - 7,4600 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 9,0229 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0706 

en düşük 8,9671 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0003 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,25 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9500 seviyesinde. 

Destek: 8,9500 - 8,9100 

Direnç: 9,0600 - 9,1200 

EURUSD 
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1,2266 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2285 en düşük 

1,2213 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2275 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,08 artışla 

kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk direnci 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1.914 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.918 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.876 olarak gören değerli metalin, 1885 günü %-1,48 azalışla tamamlaması bekleniyor. Ons 

Altın için ilk destek 1.869 seviyesinde. 

Destek: 1.869 – 1.852 

Direnç: 1.910 – 1.934 

BRENT 

Haftanın son işlem gününde 54,59 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 

55,49 seviyesini görürken, en düşük 54,37 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 55,31 seviyesinden işlem 

gören Brent Petrol %1,71 artışla işlem görüyor.  
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