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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Teşvik Paketi Morali 

ABD senatosunun $900 milyar tutarında mali destek paketini onaylamasıyla borsalar toparladı. ABD 
piyasaları dün koronavirüsle ilgili son gelişmelere paralel açılışta sert değer kaybettikten sonra aylardır 
anlaşmaya varılamayan teşvik paketi üzerinde mutabık kaldı. Hazine bakanı Mnuchin canlı yayına çıkarak 
paketin detaylarını verdi ve açılışla birlikte %2 değer kaybeden S&P500 endeksi kayıplarının neredeyse 
tamamını saatler içerisinde geri aldı. Küresel yatırım ortamındaki iyileşmenin bugün Borsa İstanbul’a pozitif 
yansımasını bekliyoruz. Dün satıcılı bir gün geçiren borsalar için bugün yükseliş. BIST100 endeksi 1.400’ün 
altına inerek 1.384 seviyesine kadar gerilemişti. Gün içerisinde yurt içinde veri akışı yokken sırasıyla 
İngiltere ve ABD’nin 3. çeyrek GSYH büyümesi verileri takip edilecek. 

 

 

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. 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti 

yapılmıştır. 4 bin 603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde 

izolasyona alınmışlardır" dedi. 

 BIST, 1 Ocak 2021- 31 Mart 2021 döneminde BIST pay endekslerinde yapılacak değişiklikleri 

açıkladı. BIST 100 endeksine Bera Holding, Ege Gübre, İhlas Gayrimenkul, Konya Çimento ve Verusa 

Holding dahil edilecek. Buna karşın BIST 100 endeksinden ARD Bilişim, Çelebi, Do-Co, Karel 

Elektronik ve Pınar Et ve Un çıkartıldı. BIST 100 endeksi için Eczacıbaşı Yatırım, Pınar Et ve Un, Arena 

Bilgisayar yedek paylar olarak belirlendi. 

 Yurt içinde Asgari Ücret Komisyonu, 3.toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda TÜİK, işçilerin 

günlük kalori ihtiyacına yönelik parasal hesabı asgari ücret tespit komisyonuna sunacak.  

 ABD Senatosu, 900 milyar dolarlık Kovid-19 destek paketi, 1.4 trilyon dolarlık olağan hükümet 

fonlamasını ve işletmeler için vergi muafiyetlerini geçirdi. 

 Avrupa Merkez Bankası, 2020 yılı için varlık alımının son haftasında andemi Acil Alım Programı 

(PEPP) çerçevesinde 15,7 milyar Euro tutarında alım gerçekleştirdi. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.384 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.402 ve en düşük 

1.369 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %1,7 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 31,14 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.368 

Direnç: 1.384 

 

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 tarla-

çayır 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. 
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USDTRY 

Güne 7,6403 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,6611 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,6700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,6500 - 7,6300 

Direnç: 7,6700 - 7,6800 

EURTRY 

Güne 9,3514 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,3625 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,3800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,3500 - 9,3300 

Direnç: 9,3800 - 9,4000 

EURUSD 

Güne 1,2232 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2217 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

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

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2200 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.876 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.872 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.872 – 1.868 

Direnç: 1.882 – 1.888 

BRENT 

Güne 50,86 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 49,98 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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