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InvestAZ Yatırım:  

Borsalar Hızlı Toparlandı 

Seansa hafif satıcılı başlayan endeksler kısa sürede artıya geçerken BIST100 1.554’ün üzerine çıktı. Dolar 
endeksinin artışa geçmesiyle birlikte değer kazanan Dolar/TL paritesi 7,45 seviyesinde durmaya devam 
ediyor. BIST endekslerinin neredeyse tamamında artış görülürken bankalar endeksinin %0,90 değer kaybı 
büyük endekslerin artışının kısıtlı kalmasına neden oldu. Kasım ayına ait cari işlemler açığı 4,06 milyar dolar 
oldu. Beklentilerin üzerinde gelen cari açık verisi ile birlikte 12 aylık cari açık toplamı 37,98 milyar dolara 
yükselmiş oldu. Dolar kurundaki yükselişin de artmasına sebep olan cari açık verisi sonrası kurda 
dengelenme 7,45 seviyesinde oldu. ABD 10 yıllık faizlerindeki artış 1.10’un üzerine doğru devam ederken 
altının ons fiyatı da yeni haftada $1,850 seviyesine geldi.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Alıcılı Başladı Sabah saatlerinde hafif satış gören BIST’te yön pozitife döndü. 

BIST100 %0,73 artışla 1.551 puan seviyesinden işlem görürken BIST30 %0,28 artışla 1.699 

seviyesinde. Döviz kurlarının ise yükselişte olduğu gözlemlenmiştir. Dolar 7,45 seviyesine gelirken, 

Euro 9,09 olarak alış gördü. Spot piyasalarda Altın’ın gram fiyatı %1,24 yükselerek 443,50 TL olarak 

alım satım görmekte. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 2021 

yılının ilk toplantısını saat 15.00’te gerçekleştirecek. Kabine toplantısında Covid-19'la mücadelede 

alınan tedbirlerin sonuçları, aşı takvimi, yerli aşı çalışmaları, olası yeni tedbir ve desteklerin ele 

alınması bekleniyor.  

 Türkiye'de Ekim döneminde işsizlik oranı %12,7 (Önceki %12,7) olarak açıklandı. 

 Türkiye'de Kasım'da Cari İşlemler 4,06 milyar dolar açık verdi(Beklenti $3,56MLR açık) 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 30 milyar 

TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 91 milyar 150 milyon TL teklif gelirken, basit faizler 

ise en düşük, ortalama ve en yüksek % 17,00 oldu. 

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

ay sonuna kadar açıklayacak. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.540 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.550 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.548 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.519 

Direnç: 1.551 

 

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 

Şu saatlerde 7,4507 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,3713 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,500 ve en düşük 7,3310 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,5200 seviyesinde. 

Destek: 7,3500 - 7,2600 

Direnç: 7,5200 - 7,6000 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0826 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0093 seviyesinden başladı. Öğleden  
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önceki işlemlerde en yüksek 9,1437 ve en düşük 8,9378 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,1700 seviyesinde. 

Destek: 8,9700 - 8,8500 

Direnç: 9,1700 - 9,2600 

EURUSD 

Güne 1,2227 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2185 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2229 ve en düşük 1,2167 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2300 

ALTIN 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.848 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.857 en düşük 

1.817 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.848 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.864 seviyelerinde. 

Destek: 1.825 – 1.801 

Direnç: 1.864 – 1.880 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 56,26 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 56,32 en 

düşük 54,99 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 55,40 seviyesinde hareket eden emtiada %1,05 azalış 

gözleniyor. 
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