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InvestAZ Yatırım:  
 

Brent Petrole Koronavirüs Aşısı 

 

Brent petrol 57 dolar seviyelerine tırmanarak son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

Pandeminin başlamasıyla güç kaybeden petrol, ülkelerin koronavirüs tedbirlerini kapsamında 

aşılama programlarına hız vermesiyle beraber yükselişe geçti. Seansın ilk yarısında gelen sert 

yükselişin ardından, akşamüstü yaşanan satış dalgası ile birlikte endeks kısa bir süre negatif 

seyretti. Kapanış yaklaşırken kayıplarını silerek güçlenen BIST100 endeksinde pozitif hava devam 

ediyor. Euro kuru seans içinde 9,13 seviyelerini görmesine rağmen 9,02 seviyelerine geriledi. 

Bankacılık endeksi ise piyasadan ayrışarak düşüş yaşıyor. Avrupa borsaları yatay bir işlem gününü 

geride bırakmaya hazırlanıyor. Yurt dışında günün takip edilen verisi olan ABD enflasyon verileri 

açıklandı. ABD’de yılın son enflasyon verisi olan çekirdek TÜFE %1,6 ile beklentilere paralel geldi. 

 

Satır Başları: 

 TCMB verilerine göre, Aralık'ta BOTAŞ'a 70 milyon dolarlık satış yaptı. Bu rakam Aralık 2014'ten 
bu yana BOTAŞ'a yapılan döviz satışları içerisinde rekor düşük seviye olarak kaydedildi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF), 16,9365 oldu. (Önceki 17,168) 

 Enerji Bakanlığı, çarşamba günü paylaştığı bir mesajda Basın Bilgilendirme grubunun kademeli 
olarak Whatsapp'i bırakmaya başladıklarını BİP ve Telegram’a taşınacağını duyurdu. 

 FAST sistemini, uygulayan 20 bankaya TCMB'den gönderilen bilgiye göre, FAST'ta günlük para 
gönderme limiti 21 Ocak'ta 500 TL'ye 28 Ocak'ta da 1.000 TL'ye çıkacak. 

 AMB Başkanı Christine Lagarde, yıla pozitif bir başlangıç yapıldığının ancak parasal ve mali 
desteğe olan ihtiyacın devam edeceğinin de altını çizdi. 

 ABD'de, Aralık'ta TUFE %0,4(Beklenti %0,4), çekirdek TUFE aylık %0,1(Beklenti %1,3) ve çekirdek 
TÜFE yıllık %1,6 olarak açıklandı. 

 Almanya Sağlık Bakanı Spahn,  şu ana dek 750 binden fazla kişinin aşılandığını açıkladı. 

 AstraZeneca, İngiltere'ye haftada 2 milyon doz aşı sağlayacak duruma çok kısa süre içinde 
geleceklerini duyurdu. 
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BİST 100  

BIST100 gün başlangıcını 1559 seviyesinde yaptı. Seans içinde en yüksek 1567 en düşük 1545 seviyelerini 

gören endeks, kapanış yaklaşırken 1558 seviyelerinden işlem görüyor. %0,56 artış gösteren BIST100’de 

işlem hacmi yaklaşık 31 milyar TL.     

Destek: 1539,15 – 1528,78 

Direnç: 1558,12 – 1566,72 

 

Şirket Haberleri: 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): 09.12.2020 tarihli Özel 

Durum Açıklamamıza konu olduğu üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. şirketimizden aynı tarihte 

toplam 1.000.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş etmiş olup bu siparişin teslimi 

bugün itibarıyla tamamlanmıştır.   

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN): Şirketimiz ile TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ve  EBRD ( 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) bankalarının ortak finansmanı kapsamında  2 yıl vadeli 40.000.000 TL 

tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili kaynak işletme sermayesi finansmanında kullanılacaktır.    

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN): Bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin, Azerbaycan'da 

yapılacak olan Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası işinin mühendislik, ekipman ve malzeme temini, 

anahtar teslimi yapım işleri için İhale Kazanım Bildirim Mektubu aldığı belirtilmiştir. Projenin sözleşmesi 

bugün itibariyle imzalanmış olup, Proje tutarı 218 milyon Euro olarak belirlenmiştir.  

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Şirketimizin katılmış olduğu, Dicle Elektrik 

Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen  23.12.2020 tarihli 1005000 ihale numaralı,  vergiler hariç 

30.560.677,47 TL tutarında teklif verdiği, " Mardin 2.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi"  

İhalesinde, sözleşmeye hak kazandığımız, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı 

olarak tarafımıza bildirilmiştir. Toplam tutarı vergiler hariç 30.560.677,47 TL olan söz konusu ihaleyle ilgili 

olarak sözleşmeye davet yazısı beklenmektedir, bu sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması 

sonrasında gerekli açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,4575 seviyesinden başlayan USD/TRY paritesi gün içinde 7,4772 seviyelerine 

çıkarken en düşük 7,4159 seviyelerini de gördü. Kapanışa yaklaşırken %-0,25 azalışla, 7,4387 

seviyelerinde işlem görüyor. Dolar kuru için izlenmesi gereken ilk destek seviyesi 7,4152. 

Destek: 7,41 – 7,37 

Direnç: 7,50 – 7,56 
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EURTRY 

Güne 9,1056 seviyesinden başlayan Euro kuru gün içerisinde en yüksek 9,1362 en düşük 9,0275 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 9,0282 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,84 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. 

Kurun ilk desteği 9,0456 seviyesinde. 

Destek: 9,04 – 8,98 

Direnç: 9,15 – 9,19 

EURUSD 

İşlem gününe giriş yapılan saatlerde 1,2206 seviyesinde olan EUR/USD kuru seans içinde en yüksek 

1,2224 seviyesini, en düşük ise 1,2161 seviyesine indi. Şu saatlerde %-0,36 düşüş ile 1,2163 

seviyelerinden alıcı bulan parite için en yakın destek seviyesi 1,2159.    

Destek: 1,2159 – 1,2112 

Direnç: 1,2230 – 1,2254 

XAUUSD 

Ons altın seansa 1855 seviyesinden açılış yaptı. Seans içerisinde en yüksek 1863 seviyesine çıkarken en 

düşük 1849 seviyelerini de gördü. Şu saatlerde %0,12 azalışla yatay bir gün sonuna hazırlanan değerli 

metal 1858 seviyelerinden alıcı buluyor. Ons altın için ilk direnç 1867 olarak izlenebilir.   

Destek: 1.841,21 – 1.826,27 

Direnç: 1.867,44 – 1.878,73 

BRENT 

Açılışı 56,48 ile yapan brent petrol gün içinde 56,47 ile 57,35 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde 

%0,37 artışla işlem gören emtia 56,69 dolardan alıcı buluyor.   

Destek: 55,73 – 54,97 

Direnç: 56,95 – 57,42 
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