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Faiz Kararı Öncesi
PPK toplantısı öncesinde yurt içi veri akışı yokken veri takvimi ABD yoğunluklu olacak. İngiltere’de ortaya
çıkan koronavirüsün mutasyona uğramasıyla hafta başı satışla açılan küresel hisse piyasalarında dün
yaşanan tepki alımlarından sonra bugün de yatayda hafif pozitif bir gün geçirilebilir. ABD’nde başkan Trump
$900 Milyarlık yardım paketini imzalamayacağını, paketin gereksiz harcamalarla dolu olduğunu ve
vatandaşlara verilen miktarın yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Kongre ivedilikle paketin üzerinde çalışacak.
Gecikmenin piyasalar üzerinde henüz büyük bir etkisi olmadı. Veri akışında yurt içi herhangi bir gelişmenin
takip edilmeyeceği güne vadeli işlemler yatay bir seyirde başladı. Dünün en çok dikkat çeken fiyat
hareketlerinde demir çelik ve havacılık firmalarının yanı sıra gübre üreticilerindeki hareketliliğin bugün de
devamı takip edilebilir. Gübretaş’ın 3,5 milyon ons’luk altın keşfinden sonra yükselen hissedeki yukarı
yönlü hareketin bugün de sürmesi muhtemel.
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Borsalar Salı Seansında Güçlü Alıcılıydı BIST100 dünkü seansı %1,48 artışla 1.404 puan
seviyesinden tamamlarken, BIST30 %1,65 yükselerek 1.553 seviyesindeydi. Sabah saatlerinde ise
döviz kurlarının yatay seyirde olduğu görülmüştür. Dolar 7,65, Euro 9,34 seviyesinden işlem
görüyor. Gram Altın ise 459 Liradan işlem görmektedir.
Koronavirüsten etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet
kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında yıl sonuna kadar geçerli olan indirim oranları 31
Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmaları 15 Haziran 2021 tarihine kadar
uzatıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma
ödeneğinin süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıları için KDV oranı % 1,0 olarak uygulanacak.
Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatacak tezkere TBMM'de kabul edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin dün onayladığı 892 milyar dolar büyüklüğündeki
yeni Covid-19 yardım paketi üzerinde değişiklik yapılmasını istedi.
Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19’un yeni ve daha bulaşıcı türü ile
mücadeleyi ve tedbirleri tartışmak üzere yarın üye ülkelere toplantı çağrısında bulundu.
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BİST 100
Dün endeksin 1.405 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.411 ve en düşük
1.392 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,48 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 28,24 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.404
Direnç: 1.410

Şirket Haberleri:
Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): 09.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Borsa İstanbul'un
17.09.2020 tarihli duyurusuna istinaden, Şirketimiz portföyünde yer alan CarrefourSA Carrefour Sabancı
Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) paylarından 2.500.000,00 TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt
Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya
bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili
dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştu.
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 17.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup,
Şirketimizce 22.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 80,00 TL – 83,00 TL fiyat aralığından toplam 23.619
adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin CarrefourSA
sermayesindeki payı %59,00 olmuştur. 22.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam
2.500.000 TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.398.231 TL nominal değerli kısmı Şirketimiz
portföyünde korunmaktadır.
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul İli,
Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Mevki'sinde konumlu, tapu kütüğünde 265 ada, 6 parselde
ana gayrimenkulde konumlu, ekli 25.12.2019 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre toplam KDV
dahil 5.156.600 TL ekspertiz değeri olan E Blok içerisinde yer alan 4 ve 5 nolu bağımsız bölümler 22.12.2020
tarihinde KDV dahil 6.018.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.

USDTRY
Güne 7,6597 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,6581 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,6400 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,6400 - 7,6200
Direnç: 7,6800 - 7,7000
EURTRY
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Güne 9,3121 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,3430 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,3700 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 9,3000 - 9,2700
Direnç: 9,3700 - 9,4000
EURUSD
Güne 1,2156 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2187 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,2200 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
Güne 1.861 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.865 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.869 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.860 – 1.855
Direnç: 1.869 – 1.873
BRENT
Güne 49,82 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 49,37 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz.
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