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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Çalkalandı 

Koronavirüsle ilgili yeni gelişme ile piyasalar yeni haftanın ilk gününde sarsıldı. İngiltere’de gözlenen yeni 
ve daha hızlı bulaşıcı koronavirüs sebebiyle Avrupa ülkeleri karşılıklı olarak uçuşları kısıtladı. Avrupa 
borsaları güne sert düşerek başlarken Türkiye borsaları da gelişmelerden nasibini aldı. BIST100 endeksinin 
1.400’ün altında 1.383’e kadar gerilediği günde BIST ulaştırma endeksi uçuşlarda yaşanan kısıtlamalar 
sebebiyle %4,44 değer kaybederek en çok değer kaybeden endeks oldu. Brent petrol %4 değer kaybederek 
50 Dolar sınırında. Havayolu şirketleri ve petrokimya endüstrisi hisseleri yeni koronavirüs gelişmelerine en 
sert olumsuz reaksiyon verenler oldu. Altının ons fiyatı $1.908’e kadar yükseldikten sonra öğle saatlerinde 
$1.894’ten işlem görüyor. 24 Aralık TCMB toplantısı öncesinde yabancı yatırım bankaları ve yurt içi piyasa 
aktörleri Merkez Bankası’ndan faiz artırımı bekliyor. Faiz kararı öncesi geçtiğimiz hafta 7,61’e kadar 
gerileyen Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 7,70’in altında 7,68’den işlem görüyor. 

 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Satışla Başladı BIST100 %1,01 düşüşle 1.393, BIST30 %1,29 eksiyle 1.540 puan 

seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarında ise hafif yükseliş görüldü. Dolar 7,69 seviyesinden 

işlem görürken, Euro 9,39 olarak alıcı buldu. Gram Altın ise 468 Liraya düşüş gösterdi. 

 Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici 

eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, 

Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı. 

 Arzum halka arzında birim fiyat 17,00 TL olarak belirlendi. Arzum'da halka arz edilen 13.306.475 

TL ile ek satışa sunulan 1.995.971 TL olmak üzere toplam 15.302.446 TL nominal değerli payların 

satışı gerçekleşti 

 Aselsan, COVİD-19 tespiti için tanı kiti geliştirdi. 

 Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma notunda TCMB için daha fazla sıkılaştırmanın gerekli 

olduğunu belirtti. “Bu beklentimizi yükselen enflasyona, nakit ve altın olarak Döviz rezervindeki 

atışa ve başkan Naci Ağbal’ın sözlerine dayandırıyoruz.” diyen banka, 250 baz puanlık bir 

sıkılaştırmanın daha gerekli olduğunu belirtti. 

 Almanya 30 milyon doz ek Pfizer-BioNTech aşısı sağladı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.402 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.383 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.396 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.391 

Direnç: 1.397 

 

Şirket Haberleri: 

Do & CO Aktiengesellschaft (DOCO): DO & CO, Delta Havayolları ile gerçekleşen ilk işbirliğini paylaşmaktan 

gurur duyar. DO & CO, 16 Mart 2021 tarihi itibariyle 10 yıl boyunca Delta Havayolları'nın Detroit'teki (DTW) 

merkezi İkram Tedarikçisi olarak, tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarına hizmet verecektir. Detroit, Delta 

Havayolları'nın ABD'deki en büyük merkezlerinden birisi olup, 2019 yılında günde 400'den fazla uçuşa ev 

sahipliği yapmıştır. Kazanılan bu yeni işbirliği, DO & CO için ABD'deki büyüme planlarınının 

gerçekleştirilmesinde önemli bir adımdır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,6879 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,6426 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,7362 ve en düşük 7,6381 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,7400 seviyesinde. 

Destek: 7,6500 - 7,6000 

Direnç: 7,7400 - 7,7800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3955 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3591 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,4270 ve en düşük 9,3426 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,4400 seviyesinde. 

Destek: 9,3500 - 9,3100 

Direnç: 9,4400 - 9,4700 

EURUSD 

Güne 1,2232 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2217 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2248 ve en düşük 1,2168 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

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

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2300 
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ALTIN 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.881 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.907 en düşük 

1.865 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.902 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.917 seviyelerinde. 

Destek: 1.875 – 1.850 

Direnç: 1.917 – 1.933 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 51,87 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 51,87 en 

düşük 50,30 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,40 seviyesinde hareket eden emtiada %3,56 azalış 

gözleniyor. 
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