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InvestAZ Yatırım:  

İngiltere ile Anlaşma 

Türkiye ve İngiltere arasında bu hafta ticaret anlaşması imzalanması bekleniyor. İngiliz Financial Times’ın 
haberine göre Brexit öncesi iki ülke arasındaki bu anlaşma ile iki ülkenin ticaretinin arttırılması planlanıyor. 
Beyaz eşya sektörünün öne çıkabileceği bu haber sonrası yurt içi piyasalarda alıcılı bir gün bekleniyor. 
Bugün gelmesi beklenen Çin aşılarının gecikmesi sonrası dün geç saatlerde basında yer alan bu haberle 
birlikte günün ve dolayısıyla haftanın gündemi değişmiş oldu. Dolar/TL 24 Aralık’taki faiz artışından sonra 
yeni haftaya hafif düşüşle 7,54 seviyelerinden başlıyor. ABD başkanı Trump vatandaşlara $600 veren mali 
yardım paketini bugün imzaladı. Küresel piyasalarda pozitif görülen gelişmeyle birlikte altın da hafif 
yükselişte ve $1.880 ve üzerinden işlem görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yılbaşı Haftasına Giriş Yapıyor BIST100 endeksi Cuma seansında değişmeyerek 1.426 

puan seviyesinde kalırken, BIST30 %0,01 düşüşle yatay hareket ederek 1.575 puan seviyesindeydi. 

Döviz kurları haftanın başlangıcında hafif düşüşte görüldü. Dolar 7,54, Euro 9,22 seviyesinden işlem 

görüyor. ABD’de 900 milyar Dolarlık Koronavirüs yardım paketinin imzalanması sonucu Altının ons 

fiyatı 1.886 $’a yükselirken, EUR/USD paritesi 1,2224 seviyesinden işlem görüyor. 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-

19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle aşılarımızın 

gelişi bir iki gün ertelenmiştir” dedi. 

 Ticaret Bakanlığı, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya, televizyon, beyaz eşya, mobilya 

ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü. Buna göre, video, kamera ve ses sistemi gibi 

elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 

6 aydan 4 aya çekildi. Beyaz eşya ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12 ay 

olarak belirlendi. 

 İngiltere Ticaret Bakanı: “Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız.” 

Açıklamasında bulundu. 

 ABD Başkanı Donald Trump, 892 milyar dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketi ile 1,4 

trilyon dolar büyüklüğündeki federal hükümet harcama planında oluşan toplam 2,3 trilyon dolar 

büyüklüğündeki tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. 
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BİST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.426 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde 

en yüksek 1.438 ve en düşük 1.423 seviyesini gören BİST100 endeksi günü sabit kalarak tamamladı. Son 

işlem gününde BİST100 endeksi günü 23,49 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.423 

Direnç: 1.438 

 

Şirket Haberleri: 

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ): Balıkesir'de; Opel, Peugeot, Citroen markaları satış ve satış sonrası 

servis hizmeti ile 2.el araç satış faaliyetinde bulunulacak plazanın inşaatı devam etmektedir. Daha önceden 

duyurusunu yapmış olduğumuz, Aralık 2020 sonunda bitmesi planlanan plaza inşaatı, Covid-19 salgınını 

önleme kapsamında hükümetimizin aldığı;sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat kısıtlaması, mesai saatleri 

düzenlemesi gibi önlemler neticesinde; işgücü kaybı ve malzeme tedariğinde zorluklar yaşanmış, 

öngörülemeyen bu nedenler sonucunda plaza inşaatı belirtilen tarihe yetişmemiştir. Plazanın Mart 2021 

sonunda bitmesi planlanmaktadır. 

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (GUBRF): 22 Aralık 2020 tarihli KAP açıklamasında Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sayın Fahrettin Poyraz'ın değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sayın Fahrettin Poyraz'ın, 7 ve 9 

Aralık 2020 tarihli KAP açıklamalarımıza atfen, Söğüt maden sahası ile ilgili yapmış olduğu 

değerlendirmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Şirketimize gelen sorulara istinaden yatırımcılar tarafından 

farklı şekilde algılandığının anlaşılması sebebiyle bu açıklamanın yapılmasına gerek 

duyulmuştur.Şirketimize ait olan Söğüt maden sahası işletme ruhsatının ve rödövans sözleşmesi ile Koza 

Altın İşletmeleri A.Ş'ye devredildiği, ilgili Şirketin edimlerini yerine getirmediği için sözleşmenin iptali ve 

maden sahasının iadesi için dava açıldığı, açılan davaların 2019 yılı Aralık ayında temyiz aşamaları dahil 

sonuçlandığını ve sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş'a teslimine karar verildiğini, İki yıl içinde ilk altının 

çıkartılıp, söz konusu varlığın değere dönüştürülmesi, teknik çalışmaların ve gerekli resmi prosedürlerin 

yerine getirilerek, yatırım sürecine geçilmesi suretiyle ekonomimize kazandırılmaya başlanmasının 

hedeflendiğini ve bu bağlamda Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut Karaman'ın Gübretaş 

Maden Yatırımları A.Ş'ye Genel Müdür olarak atamasının yapıldığını, 7 ve 9 Aralık tarihli KAP bildirimlerinde 

sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğunun bildirildiğini, bunun 1 milyon 920 bin onsunun 

çıkarılmaya hazır altın rezervi, 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve 

dönüşeceğini,Bu miktarlar göz önüne alındığında Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons 

civarında altın varlığından bahsedilebileceğini, bugünkü fiyatlar üzerinden bunun da yaklaşık 6 milyar dolar 

civarında bir değer ifade ettiğini,Bahse konu 6 milyar dolarlık değerin, ilgili kaynağın güncel fiyatlar 

üzerinden brüt bedeli olup, cevher çıkarma maliyeti, finansman bedeli, yatırım maliyetleri, işçilik bedeli ve 

benzeri maliyet kalemlerini içermediğini,belirtmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya 

devam edilecektir. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR): Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem 

gören bağlı ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu 

Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul 
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Değerler A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 500 milyon TL ile sınırlı olması kaydıyla 

şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların 

sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2021 yıl sonuna kadar 

Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve 

gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir. 

 

USDTRY 

Güne 7,5873 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,5588 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,5400 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,5400 - 7,5300 

Direnç: 7,5800 - 7,6000 

EURTRY 

Güne 9,2192 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,2480 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,2800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,2100 - 9,1800 

Direnç: 9,2800 - 9,3000 

EURUSD 

Güne 1,2188 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2225 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 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.880 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.879 – 1.869 

Direnç: 1.900 – 1.911 

BRENT 

Güne 51,02 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 51,00 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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