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InvestAZ Yatırım:  

Borsa 1.550 Desteğinde 

Günün ikinci yarısında satışların arttığı gözlenirken BIST100’de 1.550 desteğine gelindi. Güne yükselişle 
başlayan borsalarda sınırlı değer kayıpları yaşanıyor. Dolar kuru 7,38 seviyesinde sabit kalırken Euro/Dolar 
paritesindeki düşüşün de etkisiyle Euro kuru 8,96 Türk Lirası’ndan işlem görüyor. BIST30 endeksi bankalar 
endeksinin %1 düşüşüyle birlikte nispeten daha sert düştü. ABD borsalarının güne yükselişle başladığı ve 
Avrupa borsalarının genelinde artış yaşanan günü Borsa İstanbul negatif ayrışarak kapatıyor. Yurt içi 
borsalar yarınki performansına göre art arda 11. Haftalık yükselişe doğru ilerliyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Akşam Saatlerinde Satış Görüldü BIST100 %0,49 düşüşle 1.551 seviyesine gerilerken, 

BIST30 %0,81 düşüşle 1.683 puan seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarındaki düşüş akşam 

saatlerinde de devam etti. Dolar kuru 7,38 seviyesinden işlem görürken, Euro 8,96. Spot 

piyasalarda gram Altın ise 439 Liradan alıcı buldu. 

 Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,6 azalarak 

105 bin 981 oldu. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.8163 (Önceki 16.9365) oldu. 

 ABD'de Haftalık İşsizlik Başvuruları +181 bin ile 965 bin oldu (Beklenti 800 bin). 

 ECB tutanakları’nda: “Enflasyon hedefi konusunda negatif sonuçları olabilecek kur gelişmelerine 

dair endişeler dile getirildi. Yüksek belirsizlik ortamında PEPP faiz indiriminden daha fazla etki 

yaptı. Enflasyon beklentilerinin enflasyon hedefinden uzak olmasına dikkat çekildi.” ifadeleri yer 

aldı. 
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BİST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.567 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.568 en düşük 

1.550 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.552 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,49 azalışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 28 milyar TL civarında. 

Destek: 1.542 

Direnç: 1.553 

 

Şirket Haberleri: 

Bera Holding A.Ş. (BERA): Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bazı 

ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı 

belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketimizin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm 

kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve 

yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL 

düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında 

Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir. 13.01.2021 

tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar 

çerçevesinde 68.649.614,49.-TL nakit girişi, 14.136.693,23.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek 

nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 54.512.921,26.-TL nakit girişi sağlanmıştır. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,4023 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,4582 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,3646 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,3845 

seviyesinden işlem gören kur, günü %0,25 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk destek 7,3500 seviyesinde. 

Destek: 7,3500 - 7,3100 

Direnç: 7,4400 - 7,5000 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 9,0032 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,0707 en düşük 8,9380 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9659 seviyesinde hareket eden kur günü %0,38 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9100 seviyesinde. 

Destek: 8,9100 - 8,8600 

Direnç: 9,0500 - 9,1200 

EURUSD 

1,2156 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2172 en düşük  
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1,2111 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2120 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %-0,29 

azalışla kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1.849 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.852 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.829 olarak gören değerli metalin, 1.842 günü %-0,28 azalışla tamamlaması bekleniyor. 

Ons Altın için ilk destek 1.831 seviyesinde. 

Destek: 1.831 – 1.818 

Direnç: 1.854 – 1.865 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününde 56,03 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en 

yüksek 56,43 seviyesini görürken, en düşük 55,24 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 55,42 

seviyesinden işlem gören Brent Petrol %1,14 azalışla işlem görüyor. 
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