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InvestAZ Yatırım:  

Merkez Faiz Artırdı 

19 Kasım’dan sonra TCMB 24 Aralık toplantısında da faiz arttırdı ve politika faizini %17’ye çekti. 200 baz 
puan artırıma giden Merkez Bankası haftalık repo faizini %17’ye çekti ve sıkılaştırma adımlarına devam etti. 
Türk Lirası karardan hemen önce gerilemeye başladı e akşam saatlerinde 7,57’den işlem görüyor. 
Piyasaların beklenen faiz artışı miktarının da üstüne açıklanan karara ilk tepkisi oldukça olumlu oldu. 
BIST100 endeksi 1.432’ye kadar yükseldikten sonra seans kapanışına doğru 1.428’den işlem görüyor. Faiz 
kararı ilk saatlerinde bankalar endeksine sert yukarı yönlü bir hareket yaptırmıştı ancak banka hisseleri 
günlük kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi. Piyasa dostu adımlara bir yenisini ekleyen yeni 
ekonomi yönetimi döneminde hisse piyasaları hız kesmeden ralliye devam ediyor. İngiltere AB ile 
anlaşmaya vardığı söylenen Brexit için ticaret anlaşmasının bugün açıklanması bekleniyor. Kimi ajanslar 
anlaşmanın imzalanmak üzere Boris Johnson ve Von Der Leyen’in önüne gittiğini açıkladı. Pound/Dolar 
paritesi bu gelişmeyi beklerken 1.36’ya kadar ralli yapmıştı. 

 

Satır Başları: 

 Faiz Kararı Sonrası Borsalar Alışta Seans kapanışına doğru BIST100 %0,77 artarak 1.428 puana 

gelirken, BIST30 %0,79 artışla 1.578 puan seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise faiz kararları 

sonrası düşüşe geçti. Dolar 7,57 seviyesine gerilerken, Euro 9,22 seviyesine düşüş gösterdi. Gram 

Altın ise 455 Lira olarak piyasalarda işlem görüyor. 

 TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırdı, %17,00 olarak gerçekleşti. (Beklenti 

%16,50, Önceki %15,00) 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.6758 (Önceki 15.3382) oldu. 

 Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 15 milyar 602 milyon dolar olan net uluslararası 

rezervler 18 Aralık ile sona eren haftada 17 milyar 105 milyon dolara geldi. 

 BBC Muhabiri Kuenssberg: AB-Britanya görüşmelerinde balıkçılık kotası üzerinde çalışılmaya 

devam ediliyor. 

 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee sarayındaki basın ofisi Macron'un Covid-19 

nedeniyle kendisini karantinaya almasının üzerinden 7 gün geçtiğini ve artık Covid-19 semptomları 

göstermediğini duyurdu. 
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BİST 100 

Güne 1.420 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.432 en düşük 1.415 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.429 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,82 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 32 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.427 

Direnç: 1.432 

 

Şirket Haberleri: 

Papilon Savunma – Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. (PAPIL): 2020 yılı son çeyreğinde kullanıcı testleri tamamlanan selfi-biyometrisi mobil platformumuz 

See&Sign (https://seeandsign.com/tr ) mobil altyapı yazılımı destekli "See&Sign Biyometrik Kişi Takip 

Sistemi"ne ait toplamda 8.745.000-TL +KDV tutarlı yurtiçi yerleşik özel bir firmaya verilen teklifimize 

istinaden 3.250.000-TL tutarlı avansın banka hesaplarımıza ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu 

teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. 2020 yılı ilk çeyreğinde yurtdışı (Fildişi Sahili 

Cumhuriyeti) iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Otomatik Balistik Tespit Sistemi'ne 

(https://papilon.com.tr/tr/balistik/ ) ait toplamda 185.000-EUR tutarlı teklifimize istinaden 92.500-EUR 

tutarlı avansın banka hesaplarımıza ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların 2021 yılı 

ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu satış ilgili ülkeye yapılan ilk ticari işlemdir. 

USDTRY 

Güne 7,6419 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,6740 en düşük 7,5501 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5727 seviyesinde hareket eden kur günü %0,89 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,5200 seviyesinde. 

Destek: 7,5200 - 7,4800 

Direnç: 7,6500 - 7,7200 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 9,3304 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,3717 en düşük 9,2095 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,2360 seviyesinde hareket eden kur günü %-1,01 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,1700 seviyesinde. 

Destek: 9,1700 - 9,1100 

Direnç: 9,3400 - 9,4300 

EURUSD 

1,2196 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2216 en düşük 1,2181 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2193 seviyesinde hareket eden parite günü %0,02 azalışla kapatmaya  
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hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.872 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.881 en düşük 1.871 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.879 seviyesinde hareket eden değerli metal günü kazançsız kapatmaya hazırlanıyor. 

Ons Altın için ilk desteği 1.869 seviyesinde. 

Destek: 1.869 – 1.865 

Direnç: 1.878 – 1.884 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 51,16 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 51,77 

en düşük 50,69 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,91 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,64 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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