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InvestAZ Yatırım:  

ABD’den Gelen Satış Dalgası 

ABD borsaları güne Twitter’ın çok sert, Facebook’un da nispeten sert düşüşüyle başladı. S&P500 ve 
Nasdaq endeksleri seansın ilk dakikalarında değer kaybetti. Yurt içi piyasalarda BIST endekslerindeki düşüş 
de hızlandı. Bankalardaki sert satış BIST30 başta olmak üzere büyük yerel endeksleri aşağıya çekti. Bankalar 
endeksi günü %2,60 değer kaybıyla kapamaya hazırlanıyor. BIST100’deki düşüş ise sınırlı kaldı. Dolar kuru 
7,50’nin üzerine çıkmasının ardından tekrar bu kritik seviyenin hemen altında bulunuyor. Dolar kurunda 
7,51 seviyesinin üstünde veya altında uzun süreli kapanışlar kurun hareketinde belirleyici rol oynayacaktır.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Akşam Saatlerinde Satışa Geçti BIST100 %0,23 düşüşle 1.536 puan seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,95 düşüşle 1.679 puana geriledi. Döviz kurları ilerlemesine devam etti. Dolar 

7,50 seviyesine gelirken, Euro 9,12 seviyesinden alıcı buldu. Gram Altın ise 443 liradan işlem 

görüyor. 

 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulamasının zorunlu güncelleme kararını yarınki 

toplantıda gündeme alma kararı verdi. Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen 

soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.182 (Önceki 17.4841) oldu. 

 EPGİS: 12/01/2021 itibarıyla Benzinde 17 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşti, ÖTV’den karşılandığından 

pompa fiyatlarına yansımayacak. 

 İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den 

itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımı engellendi. 

 Johnson & Johnson, tek doz olarak uygulanmak üzere geliştirdiği Covid-19 aşısının test sonuçlarını 

ay sonuna kadar açıklayacak. 
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BİST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1.540 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.557 en düşük 

1.528 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.531 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,65 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 33 milyar TL civarında seyrediyor. 

Destek: 1.522 

Direnç: 1.557 

 

Şirket Haberleri: 

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY): 07.09.2020 tarihli KAP açıklamamızda Almanya'nın 

Hagen kentinde yer alan binamız için potansiyel bir alıcıdan 2.500.000 Euro teklif alındığı duyurulmuştu. 

10.09.2020 tarihinde ise; söz konusu alıcı ile satışın 2.600.000 Euro bedelden gerçekleştirilmesi için 

mutabakat sağlanmış ve alım-satım protokolü imzalandığı ve binanın kalan tadilat işlemlerinin en geç 

önümüzdeki üç ay içinde bitirilmesi ve akabinde satış işleminin gerçekleştirilmesinin planlandığı 

belirtilmişti. Söz konusu satış işlemi tadilat işlemleri henüz tamamlanmadığından gerçekleşmemiş olup, 

tadilat işlemlerinin tamamlanması akabinde satış işlemi gerçekleştirilecektir. 

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. (SERVE): Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.01.2021 tarihinde şirket 

merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

1. Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji 

de düşünülerek, Şirketimizin İştirakimiz olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve 

Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

çerçevesinde birleşme işlemlerinin başlatılmasına, 

2. Şirket ünvanı olan Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin Yeni ünvanı KUVVA GIDA TİCARET 

VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi konusunda ilgili kurumlardan izin alındıktan 

sonra yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Katılanların oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,3713 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,5224 en düşük 7,3310 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5119 seviyesinde hareket eden kur günü %1,88 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,5800 seviyesinde. 

Destek: 7,3900 - 7,2600 

Direnç: 7,5800 - 7,6500 
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EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 9,0093 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1437 en 

düşük 8,9378 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1260 seviyesinde hareket eden kur günü %1,11 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,200 seviyesinde. 

Destek: 8,9900 - 8,8600 

Direnç: 9,2000 - 9,2800 

EURUSD 

1,2227 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2229 en düşük 1,2139 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2144 seviyesinde hareket eden parite günü %0,67 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2300 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1.848 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.857 seviyesi görülürken, 

en düşük 1.817 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1.833 seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %-0,8 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1.815 seviyesinde. 

Destek: 1.815 – 1.796 

Direnç: 1.854 – 1.875 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde açılışı 56,26 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 56,32 en düşük 
54,99 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %1,34 azalışla işlem gören Brent petrol 55,24 dolardan 
alıcı buluyor. 
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