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InvestAZ Yatırım:  

BIST Yükselmeye Devam Etti 

Güne sert alımlarla başlayan Borsa İstanbul Dolar/TL’deki yükselişten etkilenmedi. Whatsapp’ın gizlilik 
sözleşmesinde geri adım atmayacağı ve kişisel verileri koruma kurulunun Whatsapp’a inceleme 
başlatmasıyla dolar kuru 7,50’nin üzerini gördü. BIST100 endeksi 1.544 seviyesinden işlem görürken 
BIST30’un yükselişi nispeten sınırlı kaldı. Haftanın en yakından takip edilen gelişmesi Çin’den gelecek olan 
aşılar ve aşılanmanın başlaması. Avrupa bölgesinde ve İngiltere’de tam kapanmalar Şubat’a kadar devam 
ederken Türkiye’de düşen vaka sayılarıyla birlikte sınırlı açılmalar başlıyor. Ekonominin canlanmasına 
destek olacak yeni uygulamalar yakından takip edilecek. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Güne Alışla Başladı BIST100 %0,54 artışla 1.544 puandan işlem görürken, BIST30 %0,43 

artışla 1.686 seviyesinde. Döviz kurları ise gün ortasında yükselişe geçti. 7,50 seviyesinin üstüne 

çıkan Dolar kuru 7,51 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,13 seviyesinden alıcı buldu. Brent petrol 

56,25 $’a yükselirken, spot piyasalarda gram Altın 448 Liraya yükselerek alış gördü. 

 İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, Kasım sonu itibarıyla 105 milyar 117,6 milyon TL 

olan Fon'un toplam varlığı Aralık ayında bir önceki aya göre 1 milyar 904,5 milyon TL düşüş gösterdi 

ve Aralık sonunda 103 milyar 213,1 milyon TL seviyesine indi. 

 İnşaat maliyet endeksi Kasım'da yıllık %22,99, aylık %2,90 arttı. 

 Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 20 kuruş zam bekleniyor. 

Artışın tamamının ÖTV'den karşılanacağı, fiyata yansımayacağı belirtiliyor. 

 Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı ve geri adım atmayacağını  

açıkladı. 
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BİST 100  

BIST100, 1.549 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en yüksek 1.556 seviyesini gören endeks, 

gün ortasında 1.546 seviyelerinde seyir ediyor.  

Destek: 1.556 

Direnç: 1.537 

 

Şirket Haberleri: 

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO): 15.10.2020 tarihli açıklamamızda duyurulduğu üzere, 

Şirketimiz ekspertiz değeri 17.564.850 TL olan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe 

Mevkii, 801 ada, 1 parselde kayıtlı 7.806,60 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı gayrimenkulü 17.955.180 TL 

değerle Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'ne ayni sermaye olarak devretmiş ve Etkinsürekli İhracat 

Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin %97,29 oranında hissedarı olmuştu. Şirketimiz işbu payların tamamını 

Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin diğer hissedarı olan Ahmet Yıldız'a 18.000.000 TL bedelle 

satmıştır. Satış bedeli 11.01.2021 tarihli TCMB Efektif Euro alış kuruna tahvil edildiğinde 2.002.113,34 

EUR'ya tekabül etmektedir. Ahmet Yıldız satış bedelini 2 yıl sonra (18.000.000 TL'den az olmamak kaydı ile) 

2.002.113,34 EUR'nun ödeme günündeki TCMB Efektif Euro alış kuru karşılığı TL cinsinden defaten 

ödeyecektir. 

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO): 27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan 

duyurulan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerine İlişkin Rapor" da belirtilen GOGLIO 

SPA' ya olan toplam 214.520,6 EURO borcun tamamı kapatılmıştır. 

 

USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,4905 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,4844 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,4960 ve en düşük 7,4190 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor. 

Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,5200 olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,4400 - 7,3900 

Direnç: 7,5200 - 7,5500 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,1098 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,1003 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,1145 ve en düşük 9,0349 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,1400 seviyesinde. 

Destek: 9,0600 - 9,0100 

Direnç: 9,1400 - 9,1700 
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EURUSD 

Gün açılışını 1,2154 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,2154 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2175 ve en düşük 1,2139 seviyelerine geldiği 

görülen paritenin hafif satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 

1,2100 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 

Ons Altın güne 1.846 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif satıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en 

yüksek 1.862 en düşük 1.841 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda 1.856 seviyelerinden işlem 

gören ons altın için ilk direnç 1.865 seviyelerinde. 

Destek: 1.844 – 1.833 

Direnç: 1.865 – 1.874 

BRENT 

Brent petrol haftanın ikinci işlem gününe 55,62 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en yüksek 

56,12 en düşük 55,51 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 56,05 seviyesinden işlem 

görürken %0,7 artışla işlem görüyor. 
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