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InvestAZ Yatırım:  

Trump Beyaz Saray’dan Ayrıldı 

45. ABD başkanı Donald Trump veda konuşmasının ardından başkentten ayrıldı. 46. Başkan Joe Biden’ın 
yemin töreni Türkiye saati ile 20:00’da gerçekleşecek. Küresel hisse piyasalarının neredeyse tamamında 
ralli sürerken ABD borsaları rekor seviyelerine yaklaşıyor. Borsa İstanbul’daki düşüş hareketi akşam 
saatlerine doğru tersine dönerken BIST100 endeksi %0,25 artıya, BIST30 endeksi ise sabah açılış seviyesine 
geri döndü. Dolar, Türk Lirası karşısında 7,43’e, Euro ise Euro/Dolar paritesindeki düşüşün de etkisiyle daha 
çok değer kaybederek 8,98’e geriledi. Yurt içi piyasaların gözü kulağı yarın 14:00’da açıklanacak olan Para 
Piyasası Kurulu’nun faiz kararında olacak. Borsalarda devam eden ralli TCMB’nin normalize ettiği para 
politikasının devamına ve yarın faizlerde bir değişiklik yapılmamasını öngörüyor. Beklenti anketlerinde 
TCMB’nin faizlerde bir değişiklik yapması beklenmemesi ağır basarken Cumhurbaşkanı Erdoğan son 
açıklamalarında faizlerin düşürülmesini uygun gördüğünü belirtmişti. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Çarşamba Seansında Hafif Alıcılı BIST100 %0,24 yükselişle 1.568, BIST30 %0,01 düşüşle 

1.689 puan seviyesinde. Döviz kurlarında ise gerileme görüldü. Dolar 7,43, Euro 9,01 

seviyelerinden işlem görüyor. 

 Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılıyor. 

 Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid-19'a karşı aşılananların sayısı 1 milyonu aştığını açıkladı. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi yönetim alacak stoku Aralık'ta 17,92 milyar TL. (Önceki 

18,47Mlr) 

 Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda 

anlaşmazlıkları çözümü için düzenlenecek istikşafi görüşmelere Yunanistan tarafının katılacağını 

söyledi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.7498 oldu. (Önceki 16.799) 

 ABD Başkanı Joe Biden, bugün yemin ederek görevi Donald Trump'tan devraldıktan sonra özellikle 

pandemi, iklim değişikliği ve göç ile ilişkili 15 başkanlık emrine, kararnameye imza atacak. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1.573 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.574 en düşük 

1.552 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.565 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 0,01 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 25 milyar TL civarında seyrediyor. 

Destek: 1.552 

Direnç: 1.570 

 

Şirket Haberleri: 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): 12 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, 

Şirketimiz Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali 

kurulmasını ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını 

içeren anlaşmayı Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile 

imzalamıştı. Bahsi geçen anlaşma, 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 230 MW kapasite artışı ile tadil edilmiş 

olup, bu anlaşmaya ilave olarak Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali 

kurulmasına yönelik ayrı bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda: i)Taşkent'te mevcut lokasyonda, 240 

MW kurulu güçteki doğalgaz kombine çevrim santraline ek olarak 230 MW kurulu güçte bir doğal gaz 

kombine çevrim santrali kurulacaktır. Tadil edilen anlaşma, Taşkent'te kurulacak olan her iki santralde 

üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir. ii) Taşkent'in 

güneybatısında bulunan Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. 

İlave anlaşma, Buhara'da kurulacak olan santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 

25 yıl boyunca satışını içermektedir. Taşkent'te toplam 470 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz 

kombine çevrim santrallerinin ve Buhara'da 270 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim 

santralinin 2021 yılının son çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir. Yatırımların hayata geçmesiyle 

birlikte Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce erişilecektir. Santral ekipmanlarının, Aksa Enerji 

bünyesindeki mevcut santrallerden sağlanması planlanmakta olup, yatırım maliyetleri optimize edilerek 

ekonomik katma değer yaratılacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 7,4659 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4815 en düşük 7,4269 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4482 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,22 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,4200 seviyesinde. 

Destek: 7,4200 - 7,4000 

Direnç: 7,4800 - 7,5100 

EURTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününe 9,0574 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek  
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9,0885 en düşük 9,0098 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0222 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,39 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9900 seviyesinde. 

Destek: 8,9900 - 8,9600 

Direnç: 9,0700 - 9,1200 

EURUSD 

1,2127 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2159 en düşük 1,2096 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2108 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,16 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1.840 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.857 seviyesi görülürken, 

en düşük 1.832 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %0,71 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnç 1.63 seviyesinde. 

Destek: 1.838 – 1.823 

Direnç: 1.863 – 1.873 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününde açılışı 55,86 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 56,62 en 

düşük 55,86 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %1,18 artışla işlem gören Brent petrol 56,56 

dolardan alıcı buluyor. 
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