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InvestAZ Yatırım:  

Yaptırımlar Sınırlı Kaldı 

ABD dün aldığı kararla Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımların ayrıntılarını açıkladı. 12 madde içerisinden 
5 tanesinin seçildiği yaptırım listesinden uygulanamaya konulan maddeler Türkiye’yi en az olumsuz 
etkileyecek maddeler oldu. Uzun süredir beklenen yaptırımlardan çıkan sonuçla yurt içi savunma sanayi 
şirketlerinin ABD ile işbirlikleri büyük ölçüde kesildi. Yetkililer savunma sanayinin var gücüyle çalışmaya 
devam edeceğini ve sektörün oldukça güçlü olduğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul dün 
güçlü görüntüsünden sonra bugüne de vadeli işlemlerin yukarı sert hareketiyle başladı. Açılışta BIST100 
endeksinin 1.400’e yakın seviyelere çıkması beklenirken günün ve haftanın devamında 1.400 seviyesinin 
geçilmesiyle birlikte 1.468 seviyesi hedefe girecektir. Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni bir doğal gaz 
hattı kuruluyor. İki ülkenin enerji bakanları bugün Nahçıvan’ın kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması adına 
bir mutabakat imzalayacak.  

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Salı Seansı Başlıyor. BIST100 dünkü seansta, günü %1,3 artışla 1.389 seviyesinden 

tamamlarken, BIST30 1.540 seviyesine yükseliş göstermişti. Bugün sabah saatlerinde Dolar’ın 7,86, 

Euro’nun 9,55 olarak yatay seyirde olduğunu izliyoruz. Altın fiyatlarında ise toparlanma görüldü, 

Ons Altın 1.839 $’a yükselirken, gram altın spot piyasalarda 464 Liraya geldi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sabah yaptığı konuşmasında, “Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık 

Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. İş yeri kira 

olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği 

yapacağız.” Açıklamasında bulundu.  

 Joe Biden'ın ABD başkanlığı, “Seçiciler Kurulu” tarafından resmi olarak onaylandı. 

 ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı 

aldı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den 

ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. 

 FDA'nın Aşılar ve İlişkili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, Moderna'nın Covid-19'a karşı 

geliştirdiği mRNA-1273 adlı aşıyı değerlendirmek için Perşembe günü bir araya gelecek. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.389 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.395 ve en düşük 

1.378 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,3 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 30,71 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.388 

Direnç: 1.394 

 

Şirket Haberleri: 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN): İlgi:19.11.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide yer alan özel 

durum açıklamasında, Bankamızca 18 Kasım 2020 tarihinde 367 gün vadeli 267.500.000 ABD doları ve 

312.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve 

sözleşmedeki akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla kredi tutarının artabileceği duyurulmuştu. 

Akordeon özelliği neticesinde, ilave katılımlarla birlikte söz konusu sendikasyon kredisi tutarı 332.000.000 

Euro ve 267.500.000 ABD doları olmuştur. 

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE): Market işletmeciliği faaliyetlerinin olumsuz finansal 

sonuçlarını ortadan kaldırmak amacı ile bir süredir yürütülen verimlilik odaklı çalışmalar kapsamında 

kapatılan şubeler sonrası gelinen durum detaylı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, 

1- Mevcut şubelerimizin tamamının blok halinde ve/veya parça parça satış ve devri için muhtemel alıcılar 

ile görüşmelere başlanmasına,  

2- Şirketin esas sözleşmesinde mevcut olan " gayrimenkul yatırım faaliyetlerine" ağırlık verecek yeni bir 

yapılanma için çalışmaların başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (IZTAR): İngiltere merkezli yatırım şirketi Alpha Ventures 

Investment LLP, Şirketimiz ile birlikte Türkiye'de katma değeri yüksek işlere yatırım yapmak amacıyla 

ortaklarımız Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak ve Aslıhan Kanlıdağ'ın sahip olduğu 2.150.000 adet A 

grubu ve 5.172.000 adet B grubu payları satın alma konusunda şirket ortaklarımızla anlaşmaya varmıştır. 

A grubu payların pay başına 6,40 TL, B grubu payların pay başına 5,80 TL değer izafe edilmek suretiyle 

hisselerin satışına ilişkin 14.12.2020 tarihinde Alpha Ventures Investment LLP (ALICI) ile Şirketimiz 

Ortakları; Sinan Araç (SATICI), Aynur Özcan (SATICI), Neslihan Çolak (SATICI) ve Aslıhan Kanlıdağ (SATICI) 

arasında pay devir sözleşmeleri imzalanmıştır. Payların devir bedeli taraflar arasında pazarlık usulü ile 

belirlenmiştir. Bu çerçevede 2.150.000 adet A Grubu ve 5.172.000 adet B Grubu payın Alpha Ventures 

Investment LLP'ye devri gerçekleştirilecektir. 

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Şirketimizin, Türkiye de kurulacak olan akıllı 

cep telefonu fabrikası için gerekli elektrik, mekanik, HVAC, kompresör ve nitrojen sistemi, akıllı üretim 

hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm dizayn, 

mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri kapsamında Salcomp Co. Ltd. Singapur 

şirketine verdiği opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV tutarındaki teknik ve ticari teklif kabul edilmiş olup 

sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. 
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USDTRY 

Güne 7,8522 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8617 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

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

Destek: 7,8500 - 7,8300 

Direnç: 7,8700 - 7,8800 

EURTRY 

Güne 9,5416 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,5603 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,5800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,5400 - 9,5100 

Direnç: 9,5800 - 9,6000 

EURUSD 

Güne 1,2147 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2150 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 1.828 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.845 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1830 – 1.820 

Direnç: 1.845 – 1.851 

BRENT 

Güne 50,32 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 50,00 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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