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InvestAZ Yatırım:  

Trump Yaptırımları Veto Ediyor 

Dün BIST100 endeksi 1.400 seviyesinin hemen altında kapanış yapmıştı. Haftanın son işlem gününe hafif 
alıcılı başlaması beklenen endeksin vadeli işlemlerde eksiye geçtiğini izliyoruz. 1.400 seviyesinde dinlenen 
endeks uzun süredir yaptığı ralli sebebiyle teknik göstergelerinde bir miktar şişmiş durumdaydı. Borsalarda 
yatay hareketin bir süre daha devamı veya kısmi bir düzeltme beklenebilir. Ancak küresel hisse 
piyasalarındaki rekor seviyelerin devamı ve herhangi bir düşüş hareketinin görülmemesi veya 
beklenmemesi, risk iştahını destekleyen ve gelişmekte olan ülkelere olan ilginin artmasının devam ettiğini 
görüyoruz. Borsa İstanbul’da yönü aşağıya çevirecek herhangi bir gelişme şu an için gözükmemekte, 
özellikle dün ABD başkanı Trump’ın savunma tasarısını veto edeceğini açıklaması Dolar kurunu akşam 
saatlerinde 7,71’e kadar düşürdü. Savunma tasarısı içerisinde CAATSA yaptırımları kapsamında Türkiye’ye 
uygulanan 5 maddelik yaptırımları da içeriyordu. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Son Gününe Giriş Yapıyor BIST100 Endeksi dün seansı, %0,50 artışla 1.399 

seviyesinden kapatırken, BIST30 %0,44 artış ile 1.551 seviyesindeydi. Sabah saatlerinde döviz 

kurlarında düşüş kaydedilirken, Dolar 7,70, Euro 9,44 seviyesilerine düşüş gösterdi. Altın’ın Ons 

fiyatının ise 1.882 $’a, gram Altın’ın ise 466 Liraya düştüğünü görüyoruz. 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile CAATSA yaptırımları 

hakkında telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sonrasında “Bakan Pompeo Türkiye’yi, S-400 

meselesini uzun yıllara dayanan savunma sektörü işbirliğimizle tutarlı şekilde çözmeye ve NATO’yla 

uyumlu silah alımına yönelik NATO yükümlülüklerine tekrar kendini adamaya çağırdı” ifadesi 

kullanıldı. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.30’da Yıl Sonu Tüfe Beklentisi ve Yıl Sonu 

Dolar Kuru Beklentisi’ni açıklayacak. 

 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'ne bulaşıcı hastalıklar kapsamındaki aşılar için 

"Acil Kullanım Onayı (AKO)" hükmü eklendi. 

 İş Bankası, yurt dışında 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili 

tutara kadar sabit ve/veya değişken faizli tahvil ihracına ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verdi. 

 S&P Global Platts'a açıklama yapan Türk çelik üreticisi Çolakoğlu'nun CEO'su Uğur Dalbeler, AB 

Komisyonu'nun Türkiye'den bazı çelik ithalatına %4,6-7,8 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti. 

 FDA'nın Danışma Komitesi Moderna Aşısına Onay Verdi. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.399 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.406 ve en düşük 

1.392 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %0,5 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 28,93 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.392 

Direnç: 1.402 

 

Şirket Haberleri: 

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı 

Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından,  Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis 

edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli 

Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 29/10/2020 ve 14/11/2020 tarihlerinde devreye 

alınan 4*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T4,T5, T6 ve T7 no'lu Rüzgar Türbini ve Generator Grupları 

Üniteleri'nden sonra bu defa 3*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T1, T2 ve T3 no'lu  Rüzgar Türbini ve 

Generator Grupları Üniteleri'nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 17/12/2020 

tarihinde yapılmış olup; Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Böylece bu 

tesisimizin tamamı ticari işletmeye alınmış bulunmaktadır. 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul ili 

Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde bulunan arsa üzerinde geliştirilecek İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı 

Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 13.01.2021 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacaktır. 

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 0/459 ve 0/460 parsel sayılı taşınmazların kadastral 

330.000,00-m²'lik kısmını toplam 990.000.000,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın 

alınmasına ilişkin; Şirketimiz ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol sonrası oluşan 990.000.000,00 TL'den Çevre 

Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile, daha önce imzalanan 

protokoler sonrası oluşan 421.120.996,48 TL alacağımız mahsup edilmiştir. 

Şirketimiz mülkiyetindeki Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İstasyon Mahallesi 63865 ada 2 parsel üzerinde 

kain Merkez Ankara projesinde yer alan R Blok 745.402.271,00-TL bedel ile İller Bankası A.Ş.'ne satılmasına 

ilişkin protokol imzalanmıştır. İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesinde yer alan 9.846-m² 

yüzölçümlü 1927/1 parsel sayılı taşınmaz 61.239.642,00-TL bedel ile, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa 

Mahallesinde yer alan 100.036-m² yüzölçümlü 3/36 parsel sayılı taşınmaz 408.750.000,00.-TL bedel ile İller 

Bankası A.Ş.'den satın alınmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. Alım satım işlemleri sonrası kalan 

275.412.629,00-TL şirketimiz alacağı nakit olarak tahsil edilecektir. 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT): Şirketimiz tarafından potansiyel alıcılar ile yapılan 

görüşmeler sonrasında, Şirketimizin %0,0003 oranında pay sahibi olduğu ve Şirketimizin %100 pay sahibi 

olduğu Nutrinvestment B.V.'nin %99,9997 oranında pay sahibi olduğu Banvit Foods S.R.L.'nin paylarının 

tamamının Aaylex System Group S.A.'ya toplam 20.300.000 Euro devir bedeli ile devrine dair pay devir 

sözleşmesi 17.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme koşullarına göre kapanış işlemleri yapılacaktır. 
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USDTRY 

Güne 7,7041 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,7151 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,7200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,7000 - 7,6800 

Direnç: 7,7200 - 7,7300 

EURTRY 

Güne 9,4594 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4481 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,4300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,4300 - 9,4100 

Direnç: 9,4700 - 9,4900 

EURUSD 

Güne 1,2263 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2243 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.884 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde   seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.880 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.880 – 1.875 

Direnç: 1.888 – 1.892 

BRENT 

Güne 51,50 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 51,22 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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