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InvestAZ Yatırım:  

                                              Enflasyona Karşı Kılıçlar Kuşandı 

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yaptığı son açıklamalarla, Merkez Bankası’nın asıl sorumluluğunun fiyat 
istikrarı olduğunu koruma vurgusu yaptı. Merkez Bankası’nın elindeki bütün araçlarının kullanılacağı 
belirtilirken, uzun vadede esas hedefin faizlerin aşağı çekilmesi olduğunun altı çizildi. Gelen açıklamaların 
ardından döviz kurları yatay harekette seyir etti. Gecelik Referans Faizi (TLREF) ise haftalık repo faizlerinin 
%17’e çıkarılmasının ardından, %17,92 seviyesine gelerek güncellendi.  Yurtdışı piyasalarda ise, Noel tatili 
dolayısıyla hareketlilik yaşanmadı. Yurtdışı piyasalarda bugün herhangi bir önemli ekonomik veri 
açıklanmadı. Japonya’da farklı tip Koronavirüs mutasyonlarının görüldüğü doğrulandı. Türkiye’ye Çin 
üzerinden gelecek Sinovac markalı Koronavirüs aşılarının ise Pazartesi günü yola çıkması bekleniyor. 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Son Seansında Hafif Alıcılı BIST100 endeksi %0,10 artışla 1.427 puandan, BIST30 

endeksi %0,15 artış ile 1.578 puan seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları akşam saatlerine 

doğru hafif alış gördü. Dolar 7,58, Euro 9,24 seviyelerinden alıcı buldu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşı kutlamalarında önlemlerin artırılacağını gerekirse istihbarat 

polisinin partilere operasyon yapacağını, otel ve villalarda kutlamalara izin verilemeyeceğini 

belirtti. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çin'den aşı için anlaşmamız 50 milyon, ilk etapta 4,5 milyon gelecek. 

Aşı olacağımı zaten açıklamıştım, bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete 

davet ediyorum. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız.” açıklamasında 

bulundu. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.9231 (Önceki 15.6758) oldu. 

 Rusya, İngiltere'den ülkeye gelenler için 14 gün karantina kuralı getirdi. 

 Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den ithal beyaz yağ ve gıdada kullanılabilen petrol mumu da dâhil olmak 

üzere 6 ürüne yönelik gümrük vergisi muafiyetlerini bir yıl daha uzatacağını açıkladı. 

 

BİST 100 

Güne 1.429 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.438 en düşük 1.425 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.427 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 0,08 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 20 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.425 

Direnç: 1.438 

 

Şirket Haberleri: 
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Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO): Şirketimizin , 03.11.2020 tarihinde yaptığı KAP 

açıklamasında belirtildiği üzere, %100 hissedarı olduğumuz DURAN DOGAN EUROPE B.V. ünvanı ile yeni 

şirketimize ait  kuruluşa ilişkin işlemler tamamlanmış olup, 23.12.2020 tarihinde, Hollanda resmi 

makamlarınca tescil işlemi gerçekleşmiştir. 

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ): 10.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirket 

Yönetim Kurulu'nun 25.12.2020 tarihli, 2020-23 sayılı (bugün) alınan kararı çerçevesinde;  Şirketimiz ile 

VERDE Yağ Besin Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. (VERDE) arasında mevcut sözleşme yenilenerek, 25.12.2020 

tarihinde, bir yıl süreli " Zeytinyağı Alım-Satım ve Fason Üretim Sözleşmesi"  imzalanmıştır.  

Sözleşmede; 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, EKİZ adına VERDE' nin üretim tesislerinde fason 

rafine üretimi ve/veya ham ve rafine zeytinyağı, sızma zeytinyağı, natürel yemeklik zeytinyağı, pirina yağı 

ile zeytinyağı türevlerinin alım -satımı ile VERDE' nin teslim aldığı ham zeytinyağının ve VERDE' den teslim 

edilen rafine zeytinyağının piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 250 ton / ay 

olarak yapılması öngörülmüştür. Şirket ile Verde arasında 10.01.2020 tarihinde imzalanan "Fason Rafine 

Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi" kapsamında ise; 2019-2020 sezonunda ülkemizde zeytinyağı üretim 

noksanlığı ve bundan ötürü zeytinyağı fiyatlarında yaşanan yükseliş sonucu, Şirketimizin finans kaynakları 

ve piyasa şartları çerçevesinde, 10.01.2020 tarihinden bu yana toplam 42.596.453.-TL.'lik 253 ton / ay 

zeytinyağı alım-satım işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET): Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

(SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 11.498.790,00 TL bedelle 25.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. 

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN): Bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azerbaycan Cumhuriyeti 

Merkez Bankası tarafından Azerbaycan'da yaptırılması planlanan "Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim 

Binası"nı üstlenmek üzere bildirim mektubu almıştır ve sözleşme görüşmelerine başlamıştır. İşin kapsamı 

mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleridir. Projenin toplam süresi 36 aydır. 

250 milyon USD mertebesinde olması beklenen proje sözleşme tutarı, sözleşmenin imzası ile birlikte yeni 

bir Özel Durum Açıklaması ile duyurulacaktır. 

Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE): Bilişim sektöründe faaliyet gösteren İstanbul ticaret sicil müdürlüğü 

366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketinin iştirak edinilmesine yönelik 

yapılan görüşmeler sonucunda, %75 payının satın alınması konusunda anlaşılmıştır. Değerleme çalışmaları 

devam etmektedir. 

 

USDTRY 

Güne 7,5754 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,5937 en düşük 7,5292 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5863 seviyesinde hareket eden kur günü %0,32 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,6100 seviyesinde. 

Destek: 7,5500 - 7,5100 

Direnç: 7,6100 - 7,6300 

EURTRY 
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Haftanın son işlem gününe 9,2428 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,2581 

en düşük 9,1826 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,2420 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,01 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,2000 seviyesinde. 

Destek: 9,2000 - 9,1500 

Direnç: 9,2700 - 9,3000 

EURUSD 

1,2184 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2203 en düşük 1,2164 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2178 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,05 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.880 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.880 en düşük 1.879 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.880 seviyesinde hareket eden değerli metal günü kazançsız kapatmaya hazırlanıyor. 

Ons Altın için ilk desteği 1.880 seviyesinde. 

Destek: 1.880 – 1.879 

Direnç: 1.880 – 1.880 

BRENT 

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

düşük 50,69 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,37 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,25 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor.           
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niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
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Güne 47,59 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 47,56 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.         
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niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
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