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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Sakin Hava 

Haftanın ikinci işlem gününe başlarken dünkü sakin havanın devam etmesi bekleniyor. Seans başlangıcı 
öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, karşılaşılan tüm problemleri piyasa ekonomisi kuralları 
çerçevesinde şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde çözüleceğini ifade etti. Kasım ayı boyunca devam eden 
piyasa dostu ifadelere bir yenisini eklemiş oldu. TCMB’nin bağımsızlığına vurgu yapan Bakan 24 Aralık 
Merkez Bankası toplantısından rasyonel  bir karar çıkacağının da sinyalini verdi. Haftanın gündeminde hem 
yurt içi hem yurt dışının gözü 10 Aralık Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısında olacak. 
AMB’nin negatif bölgede faizleri daha da aşağıya çekmesi beklenmezken varlık alımlarında özellikle 
bankacılık sektörünü desteklemesi adına alımları devam ettirmesi veya artırması bekleniyor. Euro Dolar 
paritesinin 1.21’in üzerine çıktığı günlerde Avro bölgesinin uluslararası ticaretten aldığı payın darbe 
almaması adına güçlü bir Euro, uzun zamandır AMB’nin tercih ettiği bir strateji değil. Paritede son yıllarda 
1.20’nin üzerinin görülmesinden sonra Merkez Bankası’ndan kura sözlü müdahale geliyordu. 10 Aralık 
toplantısı yaklaşırken bir diğer takip edilen gelişme ise AB ile İngiltere arasında devam eden Brexit 
görüşmeleri. Amerika tarafında ise aylardır devam eden salgınla mücadele noktasında teşvik paketi 
tartışmaları devam ediyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Salı seansına Giriş Yapıyor Pazartesi seansında BIST100 %0,07 düşüşle 1.329 

puandaydı, BIST30 ise %0,19 düşüş göstererek 1.467 seviyesinde seyretti. Sabah saatlerinde döviz 

kurları yatay hareket ediyor. Piyasalarda Dolar 7,83, Euro 9,49 seviyesinden alış gördü. Gram Altın 

ise 470 Liradan spot piyasalarda alıcı buldu. 

 Borsa İstanbul Pay Piyasasında Kasım ayında yabancı yatırımcılar 1 Milyar dolar net alım yaptılar. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayına ilişkim nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine nakit 

dengesi, Kasım ayında 12 milyar 549 milyon lira fazla verdi. 

 Fitch, küresel ekonomi için beklentilerini yükseltti. Kuruluşun dün gece açıkladığı Küresel Ekonomik 

Görünüm-Aralık ayı raporunda, küresel GSYH için 2020 yılı tahmini -%4,4 olan seviyesinden -

%3,7'ye revize edildi 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.330 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.337 ve en düşük 

1.326 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % -0,07 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 

endeksi günü 28,52 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): Şirketimiz tarafından yayınlanan 3 Kasım 2020 tarihli Özel Durum 

Açıklamamızda belirtildiği üzere, %100 oranındaki bağlı ortaklığımız "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.", 

ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW 

kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya başvuruda bulunmuştu. 

Bahsi geçen başvuru EPDK tarafından onaylanmış ve akabinde TEİAŞ ile enterkonneksiyon hattı kullanım 

anlaşması imzalanmışır. Enerji ihracatı faaliyetlerinin kısa zaman içinde başlaması planlanmaktadır. 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş (ESEN): Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını 

artırma hedefi ve Halka Arz taahütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında 

geliştirilmiş ve kurulmuş olan,11 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere, Özyer Group (Hasan 

Özyer ve Ömer Özyer) ile satış sözleşmesi imzalamıştır. 

Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 12.275 kWp'tir. 

Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 

5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu 

santrallerden yaklaşık 20 milyon kWh üretim, USD 2.660.000 satış geliri ve yaklaşık USD 2.500.000 Net Gelir 

beklenmektedir. 

Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %38 artarak, 

46.060 kWp güce ulaşacaktır. 

Satış bedeline istinaden, USD 100.000 (Yüzbin Amerikan Doları) peşinat, Özyer Group'a (Hasan Özyer ve 

Ömer Özyer'e) ödenmiştir. 

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından satın alma işlemleri tamamlanacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 7,8095 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8301 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,8400 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,8100 - 7,7800 

Direnç: 7,8400 - 7,8600 

EURTRY 

Güne 9,4585 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4913 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun  
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güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,5100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,4500 - 9,4100 

Direnç: 9,5100 - 9,5400 

EURUSD 

Güne 1,2108 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2119 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Güne 1.864 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.867 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.873 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.862 – 1.856 

Direnç: 1.873 – 1.878 

BRENT 

Güne 48,62 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 48,49 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.         
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