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InvestAZ Yatırım:  

Hisse Piyasalarında Yorgunluk 

BIST100 endeksi yorgunluk belirtileriyle 1.400 seviyesinde dinlenme moduna geçti. Uzun süredir devam 
ettiği yükseliş hareketine bugün ara veren endeks günü ufak bir bant hareketi içerisinde tamamlamaya 
hazırlanıyor. Türkiye risk primlerinin ve Dolar kurunun sert düştüğü günde borsalarda 30 Milyar TL’nin 
üzerinde hacim oluştu ancak endeksler büyük yükseliş göstermedi. İnşaat ve gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları endeksleri sırasıyla %1,38 ve %2 değer kazanırken aracı kurumlar endeksi %1,5 değer 
kaybederek günün en çok kaybeden endeksleri arasında yer aldı. Bankaların yatay hareketi endeksin de 
yatay hareketinin en büyük sebeplerindendi. Günün en pozitif gelişme Dolar kurunun 7,73 seviyesine kadar 
gevşemesi oldu. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Perşembe Seansında Alış Gördü BIST100 %0,60 artışla 1.400 puan seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,57 artarak 1.553 seviyesinden alıcı buldu. Döviz piyasalarında ise bugün 

satışlar hakimdi. Dolar 7,74 seviyesine gerilerken, Euro 9,49 seviyesine indi. Altının Ons fiyatı 1.890 

$’a yükseliş gösterirken, gram Altın 470 Lira oldu. 

 Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 350 puanın altına gerileyerek, risk primi pandemi öncesi seviyeye 

geldi. 

 AFAD: Ege Denizi'nde saat 16.36'da Girit Adası yakınlarında saat 4.6 büyüklüğünde bir deprem 

meydana geldi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.031 (Önceki 15.0423) olarak gerçekleşti. 

 VİOP'ta Resmi tatiller ve yarım günler haricinde her işlem günü 19:00-23:00 saatleri arasında 

yapılan akşam seanslarının 31/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her takvim yılının 

son işlem gününde yapılmamasına karar verildi. 

 ABD'de haftalık işsizlik başvuruları +23 bin ile 885 bin oldu (beklenti 808 bin) ABD'de devam eden 

işsizlik başvuruları -273 bin ile 5.508.000 oldu. 
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BİST 100 

Güne 1.403 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.406 en düşük 1.392 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.400 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,53 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 23 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.398 

Direnç: 1.406 

 

Şirket Haberleri: 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O (VAKBN): Bankamız ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında, A ve B sınıfı 

enerji kimlik sertifikası olan konutların finansmanına yönelik olarak, 3 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 

200 milyon EUR tutarındaki Yeşil Konut Projesi Kredi Sözleşmesi 17 Aralık 2020 tarihinde imzalanmıştır. 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bir 

Elektronik Harp Sistemi Projesi ile ilgili olarak 17.12.2020 tarihinde, toplam bedeli 315.000.000,- TL ve 

18.994.556,- ABD Doları tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında 

teslimatlar 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN): 21.08.2020 ve 07.12.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza 

istinaden, Zorlu Grubu şirketlerinden doğal gaz tedariki alanında faaliyet gösteren Zorlu Doğal Gaz Tedarik 

Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Dağıtım 

AŞ tarafından devralınması işlemi için tescil işlemi tamamlanmıştır. 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Dmo Tarafından Sars- 

Cov-2, Rt-Q Pcr Tespit Kitinin Temini Hususunda Akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması 

Kapsamında, Bugün (17.12.2020) Firmamıza 500.000 Adet Ürün Siparişi Verilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,8037 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8063 en düşük 7,7391 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7479 seviyesinde hareket eden kur günü %0,7 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,7200 seviyesinde. 

Destek: 7,7200 - 7,700 

Direnç: 7,7900 - 7,8300 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 9,5108 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,5563 en düşük 9,4776 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4967 seviyesinde hareket eden kur günü %0,15 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,4600 seviyesinde. 
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Destek: 9,4600 - 9,4300 

Direnç: 9,5400 - 9,5900 

EURUSD 

1,2184 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2259 en düşük 1,2181 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2243 seviyesinde hareket eden parite günü %0,49 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.864 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.890 en düşük 1.862 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,31 artışla kapatmaya hazırlanıyor. 

Ons Altın için ilk direnci 1.899 seviyesinde. 

Destek: 1.870 – 1.852 

Direnç: 1.899 – 1.908 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 51,07 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 51,88 

en düşük 51,06 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,44 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,7 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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