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InvestAZ Yatırım:  

Günlerden PPK 

Bugün 14:00’da yılın son Para Piyasası Kurulu toplanacak ve faiz kararı açıklanacak. Beklenti TCMB’nın 
150 baz puan artırıma gitmesi ve haftalık repo faizini %15’den %16,50’ye çıkartması yönünde. İngiltere’de 
ortaya çıkan virüs mutasyonunun aşı üzerinde etkisi olmayacağına ek olarak AB ile varıldığı söylenen ve 
bugün açıklanacak olan Brexit anlaşması Avrupa piyasalarına olumlu yansıdı. ABD piyasalarında vadeli 
işlemler hafif pozitif bir seyir yansıtıyor. Başkan Trump $900 Milyar tutarlı mali yardım paketini yetersiz 
buldu ve miktarın arttırılması gerektiğini söyleyerek tasarıyı temsilciler meclisine geri gönderdi. 
Demokratlar konuya sıcak bakıyor ve daha büyük bir paket ihtimali piyasalara olumlu yansıyabilir. Trump 
aynı zamanda ABD yaptırımlarını da içeren savunma tasarısını da veto etti. Türkiye’de savunma sanayiini 
ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nı hedef alan yaptırımlar piyasaları çok etkilememişti. ABD’nde yeni 
yönetime devrolabileceği söylenen savunma tasarısında yapılacak muhtemel değişiklikler ise Türkiye’yi 
ilgilendiren CAATSA yaptırım maddelerinin ise yeni yılla birlikte Türkiye piyasalarına etkileri değişebilir.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Faiz Kararlarını Bekliyor BIST100 dün %0,90 artışla günü kapatarak 1.417 puan 

seviyesindeydi, BIST30 ise %0,82 yükselişle 1.566 seviyesinden günü tamamladı. Döviz kurları ise 

yatay seyirdeydi. Dolar 7,64 seviyesine gerilerken, Euro 9,33’den işlem görüyor. Ons Altın ise 1.876 

$’a yükseliş gösterdi. 

 TCMB PPK Faiz Kararları bugün saat 14.00'te açıklanacak. 

 Çin menşeli Sinovac aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. 

 İstinaf mahkemesi, bugün aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece 

mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. 

Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek. 

 Avrupa Borsaları, Noel arefesi nedeniyle bugün erken kapanacaklar. Londra Borsası'nda bugün 

işlemler Türkiye saati ile 15.30'ta kapanacak. Borsa yarın tamamen kapalı olacak. 

 AB'nin Pazartesi günü BioNTech-Pfizer aşısına onay vermesinin ardından dağıtım işlemlerine 

bugün başlandı. 

 Avrupa Birliği'nden bir yetkili, Britanya ile AB arasında Brexit sonrası dönem için bir ticaret 

anlaşmasına varıldığı yönündeki açıklamanın sabah saatlerinde gelmesinin beklendiğini söyledi. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.418 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.421 ve en düşük 

1.409 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %0,9 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 28,11 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.410 

Direnç: 1.420 

 

Şirket Haberleri: 

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE): Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 09.11.2020 

tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin muhtemel 

stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar kapsamında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile 

görüşmelere başlanılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Çeşitli basın yayın organlarında bazı haberler yer 

almakla birlikte konuya ilişkin görüşmeler devam etmekte olup, bu kapsamda gerçekleşecek gelişmeler 

ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılara KAP üzerinden duyurulacaktır. 

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO): Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve 

üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 31 Aralık 2020 - 12 Ocak 2021 

tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 13 Ocak 2021 Çarşamba günü üretime 

başlayacaktır. 

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS): Şirketimize ait Kırşehir şehir merkezine yakın 59.000 

metrekare büyüklüğündeki arazimizin imar durumu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde devam 

etmekte olan askı süreci 23 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış ve arazimizin imar durumu "Sanayi 

İmarı"ndan "Kentsel Gelişme Alanı"na değiştirilmiştir. Hali hazırda AVM bulunmayan Kırşehir'de büyük 

eksikliği duyulan nitelikli bir Alışveriş Merkezi nin işbu arazide yapılması için 1/5000 ve 1/1000 plan 

çalışması akabinde Kırşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimler yapılacaktır. 

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL): Şirketimiz ile tedarikçimiz BEB 3D Tasarım Endüstriyel 

Ürünler İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BEB3D Tasarım) arasında imzalanan protokol çerçevesinde GERSAN 

Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin elektrikli araç şarj sistemlerinin BEB 3D Tasarım tarafından Erzurum ilinde 

araç şarj üretimine ilişkin yatırımlar ile araç şarj sistemlerinin deneme üretimleri tamamlanmıştır. 

Şirketimiz ile TC Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı ile yapılan 

Tekno Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi 

kapsamında araç şarj ürünlerimiz söz konusu listeye girmiş ve bu ürünlerimizin ilgili Genel Müdürlüğünün 

web sitesinde internet ortamında satılmasının önü açılmıştır. Ancak, önümüzdeki dönem içerisinde 

ülkemizdeki elektrikli araç kullanımı ve bu konuda altyapı çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak 

satışlarımız gerçekleşecektir. 

 

USDTRY 

Güne 7,6419 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,6452 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun  
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güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,6600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,6300 - 7,6100 

Direnç: 7,6600 - 7,6700 

EURTRY 

Güne 9,3304 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,3372 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,3600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,3000 - 9,2700 

Direnç: 9,3600 - 9,3800 

EURUSD 

Güne 1,2196 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2205 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.872 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.876 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.880 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.871 – 1.866 

Direnç: 1.880 – 1.885 

BRENT 

Güne 51,16 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 51,66 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz.  
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