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InvestAZ Yatırım:  

TCMB’den Güçlü 2021 Mesajı 

Merkez Bankası başkanı yaptığı para ve kur politikası toplantısında 2021’e dair güçlü mesajlar verdi. Sıkı 
para politikasının devam edeceğini belirten Ağbal, 2021 yılı için enflasyon hedefinin %9,4 olarak 
belirlediklerini söyledi. Uzun vadede enflasyon hedefi %5’te bırakılırken Dolar kuru için hedefleme 
yapılmadığı ve serbest piyasa koşullarında dalgalı kur rejiminin kuvvetlendirileceğini söyledi. Rekabetçi kur 
politikasının bırakılıp kur üzerinde herhangi bir hedefleme yapılmayacağını, gerekmedikçe serbest 
piyasada döviz fiyatlarına müdahale edilmeyeceğini ifade etti. Dolar kuru başkanın konuşması sırasında 
7,80’in altında 7,76’ya kadar geriledi. Borsa İstanbul yükselişle başladığı günde para ve kur politikasında 
açıklanan politikalar ve gösterilen şahin duruş sonrası pozitif seyrine devam ediyor. BIST100 endeksi 1.410 
sınırına kadar geldikten sonra bir miktar gerileyerek 1.408 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/Dolar 
paritesi ise 2 yıldan uzun bir aradan sonra 1.22 seviyesinin üzerini gördü  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasına Doğru Alışta Görüldü BIST100 %0,85 artarak 1.407 puan seviyesine 

gelirken, BIST30 %0,93 yükselişle 1.561 puandan işlem gördü. Naci Ağbal’ın konuşması sonrası 

döviz kurlarında satış görüldü. Dolar kuru 7,79’a gerilerken, Euro 9,51 seviyesine düşüş gösterdi. 

Ons Altın ise 1.862 $ olurken, EUR/USD paritesi 1,22 seviyesine gelerek Nisan 2018’deki zirvesinin 

üzerine çıktı. 

 TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" toplantısı sona erdi. Naci Ağbal, 

“Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız, TCMB'nin temel politika aracı bir haftalık 

repo faiz oranı olacak, 2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacak 

ve uygulanacaktır, Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz 

koridoru ve TCMB'nin nihai kredi merci işlevini gören Geç likidite penceresi fonlama aracı olarak 

kullanılmayacak.” açıklamalarına toplantıda yer verdi. 

 Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Aralık ayında ayında bir önceki ayın nihai endeksine 

göre %12 artarak 68,90 değerini aldı. 

 Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Ekim’de azaldı. 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli 

kredi borcu 18,1 milyar ABD doları azalarak 161,2 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcu (ticari 

krediler hariç) ise 845 milyon ABD doları azalarak 7,9 milyar ABD doları oldu. 

 Euro Bölgesinde Aralık'ta Imalat Sektörü Oncü PMI 55,5 (Beklenti 53,0), Hizmet Sektörü Oncü PMI 

47,3 (Beklenti 41,9), Bileşik PMI 49,8(Beklenti 45,7,) 

 Çinli bir ilaç şirketinin Pfizer Inc. ve BioNTech SR. ortaklığında üretilen koronavirüs aşısından 100 

milyon doz alım yapacağı bildirildi. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.404 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.410 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.407 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.404 

Direnç: 1.410 

 

Şirket Haberleri: 

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirketimiz Moldova Cumhuriyeti'nde mukim "ICS Health Forever 

International SRL - Medpark International Hospital" ile "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)" Kullanım 

Lisansı Satış Sözleşmesi'ni 300.000,00 USD bedelle 16.12.2020 tarihinde imzalamıştır. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE): 6 Temmuz 2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, 

Şişecam, yenilikçi, esnek ve piyasanın ihtiyaçlarına büyük bir hız ve çeviklikle cevap verebilen ARGE 

kabiliyeti ve ürün geliştirme yetkinliğiyle, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda cam yüzeylerdeki virüs 

ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde yüz yerli özel bir kaplama teknolojisi geliştirmiştir. Şişecam'ın 

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi üzerinde Sağlık Bakanlığı'nca yetki verilen Türkiye'deki laboratuvarlar 

tarafından gerçekleştirilen testler, teknolojinin koronavirüs dahil aşağıda listelenmiş olan 

mikroorganizmalarda etkin olduğu onayıyla*, başarıyla tamamlanmış, ruhsatlandırma ile uygulama ve satış 

faaliyetlerine ilişkin resmi onay süreçleri 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Antimikrobiyal V-

Block Teknolojisi öncelikle içecek ve masaüstü ürün grubunda yer alan seçili cam ev eşyası ürünlerinde 

kullanılacak olup, 2021 yılbaşı itibariyle seri üretime başlanması, ilk aşamada, toplam cam ev eşyası üretim 

kapasitesinin %10'unun V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin üretimine ayrılması planlanmıştır. 

Başlangıç olarak, V-Block Teknolojisi uygulanmış cam ev eşyası ürünleri Türkiye iç pazarında, perakende 

satış noktalarına ek olarak ikram (otel-restoran-kafe) ve B2B satış kanalları üzerinden satışa sunulacaktır. 

V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin, başta Bulgaristan olmak üzere cam ev eşyası iş kolumuzun 

yurtdışı tesislerinde üretilmeleri olanağı da değerlendirilmekte olup, ilgili yasal süreçlerin 

tamamlanmasının ardından üretildiği bölge içinde ve/veya dışındaki coğrafyalarda satışa sunulacaktır. 

Önümüzdeki dönemde bu teknolojinin diğer cam üretimi odaklı işkollarına da uygulanması ve yasal izin 

süreçlerinin yürütülmesinin ardından pazara sunulması planlanmaktadır. Bahsi geçen teknolojiye ve 

uygulama sistemine dair yapılan patent başvuruları 3 Temmuz 2020 itibariyle yapılmıştır. 

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN): Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. ("Çuhadaroğlu Alüminyum") ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Limak İnşaat") arasında 

"İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1 Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" kapsamında 

cephe işlerinin yapımına yönelik görüşme yapılmış olup bugün (16.12.2020) tarafımıza iyi niyet mektubu 

ulaştırılmıştır. Limak İnşaat tarafından gönderilen iyi niyet mektubunda; yapılan görüşmenin Çuhadaroğlu 

Alüminyum lehine sonuçlandığı, sözleşme aşamasına geçilmesi için yönetim kurulu onayı beklendiği, 

alınacak onay akabinde en kısa zamanda sözleşme imzası aşamasına geçileceği belirtilmiştir. Sözleşme 

henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak kesinleşmemiştir. İlerleyen dönemlerde 

konu ile ilgili gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. 
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USDTRY 

Şu saatlerde 7,7952 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8361 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,8453 ve en düşük 7,7602 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,7600 seviyesinde. 

Destek: 7,7600 - 7,7200 

Direnç: 7,8400 - 7,8900 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,5194 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5334 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5424 ve en düşük 9,4474 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,4600 seviyesinde. 

Destek: 9,4600 - 9,4100 

Direnç: 9,5600 - 9,6000 

EURUSD 

Güne 1,2161 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2203 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2212 ve en düşük 1,2145 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2300 

ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.855 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.863 en 

düşük 1.851 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.857 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

direnç 1.866 seviyelerinde. 

Destek: 1.854 – 1.847 

Direnç: 1.866 – 1.870 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 50,75 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 50,87 

en düşük 50,47 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,62 seviyesinde hareket eden emtiada %0,28 azalış 

gözleniyor. 
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