InvestAZ Yatırım:

1.400’ün Tekrar Üzerindeyiz
BIST100 endeksi tekrardan 1.400’ün üzerine çıktı. Borsalar güne oldukça coşkulu başladı. BIST100 ve
BIST30 endekslerindeki artışlar sırasıyla %1,38 ile %1,40 olsa da metal ana endeksi XMANA ve ulaştırma
endeksi XULAS sırasıyla %4,50 ve %4.00 yükseldi. Bilişim endeksi %3,85 değer kazanırken borsada büyük
endeksler dışındaki birçok hissede büyük artışlar kaydedildi. Öğle saatlerinde borsada toplam 15 milyar
TL’nin üzerinde işlem hacmi gerçekleşirken bu sayı geçtiğimiz ay kaydedilen rekor seviyelere kıyasla çok
büyük bir miktar değil. Geçtiğimiz gün yabancı basında çıkan haberlerde Türkiye’de bankaların yurt dışı
benzerlerine oranla çok uygun fiyatlarda olduğu ve 2021 yılının bankaların yılı olacağı konuşuldu. Bankalar
endeksi haftanın ikinci işlem gününün ilk yarısında %1,40 değer kazanmış durumda. Dolar/TL paritesi de
Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı öncesinde 7,63’e kadar geriledi. Piyasalarda TCMB’nın
beklenen faiz artırımına gideceği beklentisi, bu beklentinin karşılanmaması durumunda ise özellikle kur
tarafında bir reaksiyon verileceği konuşuluyor.

Satır Başları:









Borsalar Salı Gününe Giriş Yapıyor BIST100 endeksi dün %1,70 düşüşle 1.384 puandan kapatırken,
BIST30 %2,04 eksiyle 1.528 puandaydı. Sabah saatlerinde döviz kurlarında yatay seyir
gözlemlenmiştir. Dolar 7,66 iken, Euro 9,37’den işlem görmektedir. Brent petrolün varil fiyatı ise
50 $’ın altına gerileyerek, 49,75 $ olmuştur.
TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %10,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,64 ve on iki aylık ortalamalara göre
%8,62 artış gösterdi.
Beyaz eşya satışları Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre % 20 artış kaydetti. Ekim'de de
beyaz eşya satışlarında yıllık % 30'luk artış izlenmişti.
Pfizer ile Moderna, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonuna karşı aşılarını test etmeye
başladılar.
Bilgisayar ve telefon üreticisi Apple, 2024 yılında kendi batarya teknolojisini kullanarak binek araç
üretmeyi planlıyor.
İngiltere, 2020’nin ilk çeyreğinde %2,2 daraldı. 2. Çeyrekte %19,8 daralarak Avrupa’da
pandemiden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Bugün açıklanan son rakamlara göre ise
ülke ekonomisi 3. Çeyrekte önceki çeyreğe oranla %16,0 büyüme gösterdi, ancak yıllık bazdaki
daralma %8,6 oldu.
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BİST 100
Endeks güne 1.394 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.405 seviyesini gören BİST100
endeksinin şu saatlerde 1.403 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.394
Direnç: 1.405

Şirket Haberleri:
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG): Borsa İstanbul tarafından 17.09.2020 tarihinde Şirketimize
bildirilen "Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkındaki Duyuru" ile fiili dolaşımdaki pay oranı %5'in altında
olan şirketlere, fiili dolaşımdaki pay oranlarını %5'in üzerine çıkarabilmeleri için 01.01.2021 tarihine dek
süre verilmesi hususuna ilişkin olarak, ana ortağımız International Beer Breweries Ltd. tarafından
tarafımıza gelen konu ile ilgili açıklaması. Şirketimiz, International Beer Breweries Ltd (IBBL), Borsa
İstanbul’un 17 Eylül 2020 tarihli bildirisinde belirtilen Tuborg hisselerinin Piyasa Öncesi İşlem
Platformu’nda işlem görmeye devam edebileceğine ilişkin hususu detaylı olarak değerlendirmiş ve bu
doğrultuda 1 Ocak 2021 tarihine kadar IBBL tarafından Tuborg payı satmak suretiyle fiili dolaşım oranının
%5’e çıkarılmasının mevcut piyasa koşullarında mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD): T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu (TMSF) tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da
bulunan ve şirketimiz lehine sonuçlanarak ödemesi yapılmış olan ihaleye ilişkin ihale konusu 88 adet tarlaçayır niteliğindeki Gayrimenkullerin mülkiyet devrine ilişkin Tapu Devir-Teslim ve tescil işlemleri bugün
itibarıyla tamamlanmıştır.
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketinin 18.12.2020 tarihinde
yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince; TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri
A.Ş.de sahibi olduğumuz %45 payı 2.500.000 TL. şirket değeri üzerinden 1.125.000 TL bedelle Faruk
Birinci'ye bedeli en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere satılmıştır. Escort Teknoloji A.Ş'nin 30.09.2020
tarihli Kap'da yayınlanan mali tablolarında TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'nin değeri sıfır olarak
yer aldığınıdan, satış bedelinin tamamının 31.12.2020 mali tablolarına kar olarak yansıyacağıdan yılsonu
mali tablolarına olumlu etkisi olacaktır.
Qnb Finansbank A.Ş. (QNBFB): İlgi: 03.12.2020 tarihli açıklamamız Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18 Aralık 2020
tarih ve 2020/80 sayılı duyurusu ile; Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören paylar için 01.01.2021
tarihinden itibaren geçerli olacak yeni pazar dağılımı açıklanmıştır. İlgide belirtilen 03.12.2020 tarihli
Bankamız Özel Durum açıklaması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020/80 sayılı duyurusu uyarınca, Bankamız
payları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (POİP) işlem görmeye
başlayacaktır.

USDTRY
Şu saatlerde 7,6356 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,6403 seviyesinden başladı. Öğleden
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önceki işlemlerde en yüksek 7,6747 ve en düşük 7,6343 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,6200 seviyesinde.
Destek: 7,6200 - 7,6100
Direnç: 7,6600 - 7,6900
EURTRY
Şu saatlerde 9,3359 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3514 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,3845 ve en düşük 9,3360 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,3200 seviyesinde.
Destek: 9,3200 - 9,3000
Direnç: 9,3700 - 9,4000
EURUSD
Güne 1,2232 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2225 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2251 ve en düşük 1,2206 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2200 seviyesinde.
Destek: 1,2200 - 1,2200
Direnç: 1,2200 - 1,2300
ALTIN
Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.876 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.884 en düşük
1.867 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.870 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek
1.865 seviyelerinde.
Destek: 1.865 – 1.857
Direnç: 1.882 – 1.892
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 50,86 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 50,88
en düşük 49,55 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,17 seviyesinde hareket eden emtiada %1,45 azalış
gözleniyor.
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