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InvestAZ Yatırım:  

Covid-20? 

İngiltere sağlık bakanlığı koronavirüsün mutasyona uğradığını ve yayılma hızında %70’lik artış 
izlenildiğini açıkladı. Türkiye dahil birçok ülke İngiltere ve ve başka ülkelerle olan uluslararası uçuşları 
kapattı. ABD’nde $900 milyarlık mali destek paketinde anlaşmaya varılmasıyla birlikte ons altın yeni 
haftaya $1.905 ile, Brent ise koronavirüste yaşanan son gelişmelerle kapanmaların artması ve uluslararası 
uçuşlarda yaşanacak olan yeni aksamaların etkisiyle %2,72 değer kaybederek 50,83’ten işlem görüyor. 
Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başlamaya hazırlanıyor. Dolar paritesi geçtiğimiz haftanın sonunda 
7,60’a kadar gevşedikten sonra yeni haftanın ilk işlem gününde seans başlangıcı öncesi 7.70 sınırında.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Başlangıç yapıyor. BIST100 Cuma seansında %0,64 yükselişle 1.408 puanı 

görürken, BIST30 %0,59 artarak 1.560 puandan haftayı kapatmıştı. Sabah saatlerinde döviz 

kurlarında yatay seyir görülmüştür. Dolar 7,68 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,36 seviyesine 

gerilemiştir. Emtialara baktığımızda, petrolün varil fiyatı 50,83 $ gerilemiş, Ons Altın 1.905 $ 

seviyesine yükselmiştir. Gümüş fiyatları ise %5 yükselerek 27,28 $’a ulaşmıştır. 

 Bakan Fahrettin Koca: “Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. 

Tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici 

durdurma kararı alınmıştır.” Açıklamasını yaptı. 

 Goldman Sachs, Türk Lirası için tahminlerini ikinci kez yukarı yönlü revize etti. Ancak TCMB'nin 

rezervleri yeniden inşa etme planlarının kurdaki kazanımların zamana yayılmasına yol 

açabileceğine işaret etti. ABD Doları/Türk Lirası paritesi için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini daha önce 

7,75, 8,00 ve 9,00 olarak açıklamış olan Goldman Sachs bu tahminlerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak 

güncelledi. 

 Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı için kararını bugün verecek. 

 ABD Kongresi'nde üzerinde uzlaşılan 900 milyar dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs yardım 

paketi içinde ABD hükümetinin ulusal güvenlik riski olarak gördüğü şirketlerin ekipmanlarının 

telekom ağından çıkarılmasına 1,9 milyar dolar destek verilmesi de yer alıyor. 

 AB ile Britanya arasında Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varılması amacıyla 

yapılan müzakerelerde geçtiğimiz hafta bir sonuca varılmadı. Britanyalı yetkililerin verdikleri bilgiye 

göre müzakereler bugün de devam edecek. 
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BİST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.408 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde 

en yüksek 1.410 ve en düşük 1.396 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %0,64 artışla tamamladı. Son 

işlem gününde BİST100 endeksi günü 26,38 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.403 

Direnç: 1.410 

 

Şirket Haberleri: 

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA): Yünsa pandeni döneminde de yenileme ve modernizasyon 

yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Planlı yatırım faaliyetlerinin parçası olarak 12 adet dokuma 

tezgâhını mevcut tezgâhlara göre 2 kat daha yüksek devir hızına sahip 2020 model son teknoloji Dornier 

tezgâhlar ile değiştirme kararı almış olan Yünsa, bu yatırımın finansmanını Türkiye Kalkınma ve Yatırım 

Bankası'nın TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile gerçekleştirmiş ve tezgahların fabrikada kurulumu 

başlamıştır. Kredi 10 Milyon TL tutarında olup 2 yıl anapara ödemesiz 7 yıl vadelidir. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE): Şirketimiz portföyünde bulunan 530.315,35 Türk Lirası nominal 

değerdeki İş Finansal Kiralama A.Ş. paylarının 305.315 Türk Lirası nominal değerli kısmı 1.181.569 Türk 

Lirası peşin bedelle Borsa İstanbul AŞ'ne pay piyasasında satılmasına ve satış işlemi sonucunda ortaya 

çıkacak karın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilmesi 

hususlarında karar verilmiştir. 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): Şirketimiz, Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den 

tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) 

sigortası kapsamında ING BANK N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan 

toplam 90 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Her bir dilimin sırasıyla 15 ay kullanım 

süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilecektir. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit taksit 

halinde yapılacak olup, yıllık toplam maliyetleri sabit %3,04'tür. 

 

USDTRY 

Güne 7,6426 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,6805 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,7000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,6500 - 7,6200 

Direnç: 7,7000 - 7,7200 

EURTRY 

Güne 9,3591 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,3640 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,400 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 9,3400 - 9,3100 

Direnç: 9,4000 - 9,4300 

EURUSD 

Güne 1,2232 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2186 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

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

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.881 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.915 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.877 – 1.852 

Direnç: 1.915 – 1.928 

BRENT 

Güne 51,87 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 50,84 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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