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InvestAZ Yatırım:  

Yükseliş Yeni Haftaya Taşınıyor 

Borsa İstanbul’da uzun süredir devam eden yükselişin bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz 
haftayı 1.370 seviyesinin üzerinde kapatan BIST100 endeksi yeni haftaya 1.375 direncinin kırılması halinde 
1.400 hedefiyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Seans açılışıyla birlikte ekim ayı sanayi üretimi verisi takip 
edilecek. Küresel piyasalarda yeni hafta başında pozitif bir görünüm seyredilirken döviz kurlarındaki sabah 
saatlerindeki hafif alıcılı fiyatlamalar gün içerisinde arttığı taktirde borsaların hızlı yükselişine ters yönlü 
etki edebilir. Dolar kuru geçtiğimiz Cuma gününde AB yaptırımlarının ertelenmesi ile birlikte 8.02 seviyesini 
kadar gördükten sonra sert düşmüş, 7,82’ye kadar gerilemişti. Yeni haftaya Dolar kurunda borsa açılışına 
7,87 ile başlangıç yapmaya hazırlanılıyor. Yurt dışında gözler bu hafta Çarşamba günü toplanacak olan Fed 
faiz kararı olacak. Ayrıca ABD başkanı Trump’ın veto edeceğini açıkladığı ve son günü 18 Aralık olan ABD’nin 
CAATSA yaptırımlarını da içeren bütçe yasa tasarısı takip edilecek. 

  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Giriş Yapıyor Yurtdışı borsalar pozitif yönde seyir ederken, BIST’in de güne alımla 

başlaması bekleniyor. BIST100 Endeksi Cuma seansında %1,28 artışla kapanış yapmıştı. Sabah 

saatlerinde döviz kurlarında hafif alış görüldü. Sabah saatlerinde Dolar 7,86, Euro 9,55 

seviyelerinden işlem görüyor. 50 $’ın üstünde işlem gören Brent Petrol ise, 50,41 $ olarak alıcı 

buldu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana 

gündemini kısıtlamaların koronavirüse etkisi ile esnaf ve çiftçiler için kredi, kira ve yapılandırma 

paketi oluşturacak. 

 2020 yılı Ekim ayı Sanayi Üretimi rakamı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 

10:00'da açıklanacak. 

 BAE ile Türkiye arasındaki uçuşların birkaç gün içinde başlaması planlanıyor. Dubai hükümetinin 

sahibi olduğu Flydubai de Dubai ile İstanbul arasındaki uçuşlara 17 Aralık itibarıyla yeniden 

başlamayı hedefliyor. 

 Moderna, ABD yönetiminin kendisinden 100 milyon doz ek aşı alacağını bildirdi. Moderna’ya göre 

bu aşıların 2021’in ikinci çeyreğinde teslim edilmesi bekleniyor. 

 OPEC+ üyeleri, 1 Ocak'tan itibaren üretimi 500 bin varil/gün artırma kararı sonrasında piyasalarda 

yaşanan gelişmeler üzerinde çalışmak için 4 Ocak'ta bir araya gelecek. 
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BİST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.371 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde 

en yüksek 1.371 ve en düşük 1.343 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %1,28 artışla tamamladı. Son 

işlem gününde BİST100 endeksi günü 30,62 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.343 

Direnç: 1.352 

 

Şirket Haberleri: 

Arçelik A.Ş. (ARCLK): Hitachi Ltd ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi 

bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin 

detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olup görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu 

kararı alınması ve/veya bağlayıcı sözleşme imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel 

Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır. 

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.. (EGEEN): Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda, yıllık izin, periyodik 

bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemlerinin yapılması amacıyla, 29 Aralık Salı günü 07:30 vardiya çıkışı 

ile üretime ara verilmesine, 04 Ocak Pazartesi günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılmasına 

karar verilmiştir. 

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): Gıda üretim ve perakende sektöründe 

faaliyet gösteren Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile 

sermayenin %50'sini temsil eden toplam 5.000.000 adet pay için toplam 15.500.000 TL bedel karşılığında 

%50 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Kahve Diyari Pazarlama Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. sermayesi 10.000.000 TL olacaktır. Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAHVE 

DİYARI markası ile gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Türkiye genelinde toplamda 107 

şube ile hizmet vermektedir. Ayrıca şirket bünyesinde gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet 

gösteren 2 adet şirket bulunmaktadır. 

Hastane ve sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 12.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Özel 

Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%25) ve mevcut 

ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 8.000.000 adet pay için 24.000.000 TL karşılığında 

%50 oranında ortak olunmuştur. Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1999 yılında 

kurulmuş olup Manisa Akhisar Merkezde kendisine ait 9.100 m2 kapalı alanda 110 yatak kapasitesi ile 

hizmet vermektedir. 

 

USDTRY 

Güne 7,8489 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8627 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,8700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,8500 - 7,8300 
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Direnç: 7,8700 - 7,8800 

EURTRY 

Güne 9,5160 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,5478 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,5600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,5300 - 9,5000 

Direnç: 9,5600 - 9,5700 

EURUSD 

Güne 1,2126 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2141 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.840 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.827 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.827 – 1.819 

Direnç: 1.849 – 1.862 

BRENT 

Güne 50,03 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 50,27 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz.  
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