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InvestAZ Yatırım:  

1.400 Sınırı da Geçiliyor 

BIST100 endeksi 1.400 sınırını açılışta geçerek yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. 2. Ayına giren 
rallinin bugün de devam etmesi bekleniyor. Vadeli işlemler açılışta endeksin 1.400’ün üzerine çıkmasını 
öngörmekte. Bugün TCMB başkanı 2021 yılı para ve kur politikası konulu sunum gerçekleştirecek. Avrupa 
bölgesinden öncü PMI’ların açıklanacağı günde veri akışı genel itibarı ile yurt dışı odaklı. Yurt içinde takip 
edilecek en önemli konu Merkez Bankası başkanı Ağbal’ın sunumu olacak. Dolar güne 7,80’e inerek 
başlıyor. TCMB başkanından sıkı para politikasının devamı ve kararlılığı ile şahin bir duruş beklenirken 
bugünkü toplantıdan çıkacak açıklamalara göre yaklaşmakta olan 24 Aralık faiz kararı hakkında da ipucu 
aranacak. Sıkılaşmanın Kasım ayında hızlanmasından sonra analistler bu PPK toplantısından faiz artırımının 
devamını bekliyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Dün Alışla Kapatmıştı BIST100 %0,49 artarak 1.395 puan seviyesindeyken, BIST30 %0,43 

yükselişle 1.546 puandaydı. Döviz kurlarında hafif satış görüldü. Dolar 7,82, Euro 9,51 

seviyelerinden işlem görüyor. Ons Altın ise 1.857 $’a yükseldi. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur 

Politikası" tanıtım toplantısında sunum yapacak. 

 TCMB, Ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve ekim ayına ilişkin 

konut fiyat endeksini açıklayacak. 

 İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirlerine yönelik ek genelgesine göre, hafta sonları uygulanan 

sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde 

hizmet sunabilecek. Ayrıca genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler de 1 

Mart 2021'e kadar ertelenecek. 

 Arçelik, Hitachi ile Japonya dışındaki ev aletleri pazarı için ortaklık sağlandığını resmen açıkladı. 

Hisselerin % 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar 

olarak açıklandı. 

 ABD'de sanayi üretimi, Kasım'da aylık %0,4 artarak ekonomistlerin beklentisi olan % 0,3’ün 

üzerinde gerçekleşti. 

 ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, nüfusun geneli için yeterli aşı miktarına Şubat ayı sonunda ya da Mart 

ayı başında erişeceklerini tahmin ettiklerini söyledi. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.395 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.400 ve en düşük 

1.385 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,49 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 31,02 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.385 

Direnç: 1.398 

 

Şirket Haberleri: 

Arçelik A.Ş. (ARCLK): Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejimiz doğrultusunda, Arçelik A.Ş. ile 

Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("Hitachi GLS") arasında Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri 

pazarında Arçelik A.Ş.'nin çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için Hisse Satın 

Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisselerin %60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları 

dahil 300 milyon USD'dır. 

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN): Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım 

hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 

44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım 

sağlanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 

Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ): Şirketimiz, Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile "Sunucu Alımı" işine ait sözleşmeyi 1.099.996 TL (KDV dahil) 

bedelle 15.12.2020 tarihi itibariyle imzalamıştır. 

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. (PAPIL): Vacc2in, kişilerin kendisi, birinci dereceden akrabalarının aşı takiplerini tek bir yerden 

yapabilecekleri bir dijital sağlık pasaportu platformudur. See&Sign konseptimiz altında öz çekim 

biyometrisi içeren Vacc2in; ülkemizin veya diğer ülkelerin sağlık bakanlıkları gibi otoritelerin ihtiyaç 

duyması durumunda, entegrasyon sonrası bağımsız olarak çalışabileceği gibi aynı zamanda ilgili otoritenin 

takip uygulamasına (örn, HES) gömülü olarak dijital aşı karnesini oluşturabilecektir. Otoritelerle gerekli 

entegrasyon yapıldığında, sadece öz çekim yaparak aşı bilgilerinin gösterimini ve yanıltma imkanı olmayan 

yüz biyometrisi ile ilişkili Biyobarkod www.biyokla.com.tr oluşturarak havaalanları, okullar, hastaneler, 

AVM'ler ve diğer kurumlarda güvenli geçiş kontrolünü sağlaması amaçlanmaktadır. Ürünün 4 ayrı dilde 

tanıtımı yapılacak olan web sitesi www.vacc2in.com faaliyete geçmiştir. Ayrıca detaylı bilgiye 

www.papilon.com.tr ve www.seeandsign.com adresleri üzerinden de ulaşılabilir. 

 

USDTRY 

Güne 7,8361 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8225 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,8100 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 7,8100 - 7,8100 

Direnç: 7,8400 - 7,8500 

EURTRY 

Güne 9,5334 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,5241 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,5100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,5100 - 9,4900 

Direnç: 9,5400 - 9,5600 

EURUSD 

Güne 1,2161 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2162 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 1.855 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.859 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.851 – 1.847 

Direnç: 1.859 – 1.862 

BRENT 

Güne 50,75 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 50,66 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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