InvestAZ Yatırım:

Endeks 1.400 Sınırında
BIST100 endeksi 1.400 sınırında geçirdiği günün kapanışında bu eşiği geçmek üzere. ABD’nin CAATSA
yaptırımlarından beklenen boyutta olumsuz bir sonuç çıkmamasının ardından yükselişe geçen borsalar gün
ortasında satıcıların yoğunlaşmasıyla düşüşe geçmişti. Tarihte ilk defa 2 NATO üyesi ülke arasında ambargo
uygulanmasına dikkat çeken yetkililer ABD’den gelen yaptırımlara tepkisini belirtti. Rusya dışişlerinden
yapılan açıklamada da ABD’nin aldığı bu kararın yanlışlığı vurgulandı. Gün içerisinde karışık haber akışı ile
1.399’un üzerini gören endeks seans kapanışında bu seviyenin üzerine geçmek için uğraşıyor. Psikolojik bir
eşik olan bu seviyenin yukarısında yeni rekor seviyeler hedefe gireceği için 1.400 seviyesi önemli bir seviye.

Satır Başları:










Akşam Saatlerinde Borsalar Alışta BIST100 %0,62 artışla 1.397 seviyesine gelirken, BIST30 %0,69
artarak 1.550 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise yatay seyirdeydi. Dolar 7,84, Euro 9,52
seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları toparlanmaya devam etti. Ons Altın 1.852 $’a
yükselirken, spot piyasalarda gram Altın’ın 467 Liraya yükseldiği görüldü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına ilişkin
mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, "Bu yaptırım kararı ülkelerimiz
arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasındaki doğalgazı
Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'na (TAP) ilk gaz verildiğini açıkladı.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF), 15.4205 (Önceki 15.6902) oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri
kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma,
Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı. Komisyon, üçüncü toplantısını 22
Aralık Salı günü yapacak.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 94,1
olduğunu belirtti.
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BİST 100
Güne 1.393 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.398 en düşük 1.385
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.396 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %0,52 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 26 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.385
Direnç: 1.398

Şirket Haberleri:
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL): İzmir İli Dikili ilçesi'nde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan
Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı 2009/7 projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve
iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesinde 2019/1120 E. dosyası ile dava açılmıştır. Şirketimiz davalı Bakanlık
yanında ilgili davaya müdahil olmuştur. Şirketimize tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen
ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup şirketimiz temyiz yoluna başvuracaktır.
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO): Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle/Dumlupınar
Mahallesinde yer alan 6.329,05 m2 büyüklüğündeki 7561 ada 2 numaralı parsel de kayıtlı arsa üzerinde kat
karşılığı "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla yapı ruhsatı alınmıştır.
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA): Şirketimiz yatırım amaçlı gayrimenkulleri
arasında yer alan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 11 Parsel üzerinde bulunan 255
m2 mesken " Embassy Of The Republic Of Rwanda "'ya 1 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen
meskenden 12 ayda 24.000USD gelir elde edilecektir.
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE): 23.11.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile
15.12.2020 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğumuz 1.fırınımız bugün itibariyle devreye alınmıştır.

USDTRY
Güne 7,8522 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8683 en düşük 7,8148
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8496 seviyesinde hareket eden kur günü %0,02 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,8200 seviyesinde.
Destek: 7,8200 - 7,7900
Direnç: 7,8700 - 7,9000
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,5416 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,5716
en düşük 9,5061 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,5316 seviyesinde hareket eden kur günü %0,12 azalışla
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kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,5000 seviyesinde.
Destek: 9,5000 - 9,4700
Direnç: 9,5700 - 9,6000
EURUSD
1,2147 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2166 en düşük 1,2121
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2138 seviyesinde hareket eden parite günü %0,07 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
Güne 1.828 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.855 en düşük 1.826 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.846 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,35 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.864 seviyesinde.
Destek: 1.834 – 1.815
Direnç: 1.864 – 1.875
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 50,32 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 50,74 en
düşük 49,78 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,59 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,6 artışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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