
 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

InvestAZ Yatırım:  

7,65 

Haftanın son işlem gününde Dolar/TL düşüşüne devam etti ve 7,65 seviyesine kadar geriledi. 24 Aralık’taki 
faiz kararı öncesi düşüşe geçen döviz kurları toplantıdan gelecek olan faiz artışı beklentisini fiyatlıyor. 
Toplantıdan 100-200 baz puan arasında bir faiz artışı bekleniyor. Türkiye’nin CDS primleri düşüşüne devam 
ederek Türk Lirası’ndaki güçlenmeye destekliyor. Borsalardaki yükseliş bugün sınırlı kalırken BIST100 
endeksi bir süredir uzaklaşmadığı 1.400 seviyesinin üzerinde 1.406’ya kadar yükseldi. XTAST taş toprak 
endeksi %3,25 ve XILTM iletişim endeksi %1,97 değer kazanarak günün öne çıkan endeksleri oldu.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftayı Alışla Kapatıyor BIST100 Endeksi hafta seansının kapanışına doğru %0,53 artışla 

1.406 seviyesinden işlem görürken, BIST30 %0,49 yükseliş göstererek 1.558 seviyesinden işlem 

görüyor. Döviz kurları ise düşüşe devam etti. Dolar kuru 7,65 seviyesine gerilerken, Euro 9,37 

seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 51,82 $’a gelerek artış gösterdi. 

 Merkez Bankası Beklenti Anketine göre, Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir 

önceki anket döneminde % 12,47 iken, bu anket döneminde % 14,18 oldu. 12 ay sonrası TÜFE 

beklentisi bir önceki anket döneminde % 10,77 iken, bu anket döneminde % 10,84 olmuştur.  

 Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) Beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 TL iken, bu 

anket döneminde 7,77 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket 

döneminde 8,41 TL iken, bu anket döneminde 8,37 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde % -0,6 iken bu anket döneminde % 

0,5 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde % 4,0 

iken, bu anket döneminde % 3,8 olarak gerçekleşmiştir. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.2034 (Önceki 15.031) oldu. 

 TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin 

geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı. 

 MEB, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil 

süresinin de eklendiğini açıkladı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.398 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.406 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.406 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.396 

Direnç: 1.407 

 

Şirket Haberleri: 

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR): 

Şirketimiz, Minibüs, Midibüs , Otobüs ve Trolleybus üretimleri yapan Yurtdışı Lokasyonlu Uluslararası ticari 

araç üreticisi(OEM) firma ile Yolcu Salonu İklimlendirme Sistemleri ve Sürücü Kabin Klimalarının satın 

almalarını kapsayan, 800.000 Euro bedelli ve 2 Yıllık ( Aralık-2022 tarihine kadar geçerli ) bir ihracat 

bağlantısını kesinleştirmiş olup, sözleşme karşılıklı olarak imza altına alınmıştır. Teslimatlar 2021'de 

başlanacak olup, 2022 sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. 

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET): Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.06.2020 tarihinde yapılan 

"36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesini Şirketimiz kazanmış ve yasal itiraz 

süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından Şirketimize "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme 

imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 11.498.790,00 TL'dir. 

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP): Şirketimizin aktifinde kayıtlı olan PINARBAŞIOSB 

MAH.ARİFAĞAOĞLU BLV.55 BESNİ/ADIYAMAN adresindeki işyerimizde örme kumaş ve tekstil imalatı 

konusunda faaliyetine 18.12.2020 tarihinde başlanmıştır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,6989 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,7041 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,7568 ve en düşük 7,6877 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,6700 seviyesinde. 

Destek: 7,6700 - 7,6500 

Direnç: 7,7400 - 7,7800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4429 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4594 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5071 ve en düşük 9,4316 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,4100 seviyesinde. 

Destek: 9,4100 - 9,3900 

Direnç: 9,4900 - 9,5400 
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EURUSD 

Güne 1,2263 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2260 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2273 ve en düşük 1,2238 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

ALTIN 

Ons altın haftanın son işlem gününe 1.884 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.887 en düşük 

1.877 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.881 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.877 seviyelerinde. 

Destek: 1.877 – 1.872 

Direnç: 1.887 – 1.892 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 51,50 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 51,58 en 

düşük 51,14 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,57 seviyesinde hareket eden emtiada %0,14 artışla 

gözleniyor. 
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