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InvestAZ Yatırım:  

Gündem Aşı ve Brexit 

Gözler bugün İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci ve bugün başlaması beklenen aşı ile ilgili 
gelişmelerdeydi. Aşılanmanın İngiltere’de bugün başlaması beklenirken bütün dikkatler bir taraftan Brexit 
sürecinde. Taraflar anlaşma noktasında prensipte anlaşmış gözükseler de 4.5 yıldır süren İngiltere ve 
Avrupa Birliği’nin ayrılık görüşmeleri hala daha devam ediyor. Borsa İstanbul sabah seans öncesi Hazine 
Bakanı Elvan’ın piyasa dostu açıklamaları ve faiz artışına ilişkin mesajlar ile yükselerek başladı ve gün 
içerisinde aynı hareketine devam etti. BIST100 yeni bir rekor olan 1.348 seviyesini görürken BIST30 endeksi 
de gün içinde en yüksek 1.493 seviyesini gördü. Bugün en çok yükselen ve en dikkat çeken endeks ise metal 
endeksi olan XMANA oldu. %7’den fazla değer kazanan endeks, aşının gelmesiyle birlikte 2021 yılında 
ekonomilerin yeniden açılacağını ve büyümenin güçleneceğini fiyatlıyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Salı Seansında Alışlar Yoğun Gerçekleşti BIST100 %1,18 artarak 1.345 puandan, BIST30 

ise %1,45 yükselişle 1.488 seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde BIST Metal endeksi (XMANA) 

diğer borsalardan ayrışarak %7,13 yükseldi. Döviz kurları bugün yatay seyirdeydi, Dolar 7,82, Euro 

9,48 olarak işlem görüyor. Gram Altın fiyatı ise 471 Liraya artış gösterdi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.1555 (Önceki 15.4319). 

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi 

Töreni'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.  

 Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada fiili dolaşım oranı % 5'in altında olan şirketlere, % 

5'in üstüne çıkarmaları için 1 Ocak 2021 tarihine kadar süre verildiği belirtilmişti. Buna göre fiili 

dolaşım oranını % 5'in üstüne çıkarmayan şirketlerin payları bu tarihten itibaren Piyasa Öncesi 

İşlem Platformu'na alınacak. 

 Euro Bölgesinde 3.çeyrekte GSYH önceki döneme göre %12,5 (Beklenti %12,6), yıllık -%4,3 

(Beklenti -%4,4) oldu. 

 Almanya'da Aralık'ta ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi 55,0 oldu. Beklenti verinin 36,0 gelmesi 

yönündeydi. 
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BİST 100 

Güne 1.332 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.348 en düşük 1.332 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.344 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %1,05 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 28 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.337 

Direnç: 1.346 

 

Şirket Haberleri: 

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD): Şirketimiz paylarının Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

liderliğinde 26 – 27 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzına ilişkin sonuçlar 30 Kasım 2020 

tarihinde KAP'ta açıklanmış olup Şirketimiz 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem 

görmeye başlamıştır. Şirketimiz, bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 37.500.000 TL nominal 

değerli 37.500.000 adet paydan 337.500.000 TL brüt gelir elde etmiştir. Şirketimizin 22 Ekim 2020 tarih ve 

2020/24 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen fon kullanım raporu, 20 Kasım 2020 tarihinde 

KAP'ta ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmıştır. Fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, halka 

arzdan sağlanan gelirin yaklaşık %23'ü kullanılarak kısa vadeli 8.250.000 USD ve 1.150.000 EUR tutarında 

banka kredisi kapaması gerçekleştirilmiştir. 

 Ayrıca yine fon kullanım raporunda belirtildiği üzere halka arzdan sağlanan gelirin Avrupa'da şirket satın 

alınması için kullanılacak olan yaklaşık %55'lik bölümü, bir kısmı dövize çevrilerek katılım bankalarındaki 

katılma hesaplarında değerlendirilmektedir. Bu işlemler sonucunda, kamuoyuna açıklanmış olan son 

finansal tablolarımızdaki (30.09.2020) döviz açık pozisyonumuz kapanmış ve döviz pozisyonumuz pozitife 

dönmüştür. Halka arz gelirlerinin kullanmıyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS): Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde 64.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 

%25,00 oranında arttırılarak 80.625.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 16.125.000 

Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Serrmaye Piyasası 

Kurulu'nun (SPK) 04.12.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-12360 sayılı yazısı ile şirketimize 

bildirilmiştir. Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 25,00'i oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. 

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 

adet) pay 1,50 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir. 

 

USDTRY 

Güne 7,8095 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8478 en düşük 7,7902 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8284 seviyesinde hareket eden kur günü %0,24 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,8500 seviyesinde. 
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Destek: 7,8000 - 7,7600 

Direnç: 7,8500 - 7,8800 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 9,4585 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,5159 

en düşük 9,4355 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4939 seviyesinde hareket eden kur günü %0,37 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,5300 seviyesinde. 

Destek: 9,4500 - 9,4000 

Direnç: 9,5300 - 9,5600 

EURUSD 

1,2108 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2134 en düşük 1,2095 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2125 seviyesinde hareket eden parite günü %0,14 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.864 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.873 en düşük 1.860 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.864 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,31 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.875 seviyesinde. 

Destek: 1.862 – 1.855 

Direnç: 1.875 – 1.880 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 48,62 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 48,94 en 

düşük 48,12 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,47 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,66 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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