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InvestAZ Yatırım:  

Anlaşmada İmzalar Atıldı 

İngiltere ve Türkiye arasında beklenen serbest ticaret anlaşması bugün imzalandı. Taraflar ilerleyen 
dönemde ticari ilişkilerini geliştirmek adına büyük bir adım atmış oldu. 1 Ocak’tan itibaren Brexit anlaşması 
dahilinde AB ile ticaret anlaşmalarını düzenleyen İngiltere, Türkiye ile de ekonomik ilişkilerini düzenleme 
yolunda büyük ilerleme kaydetti. Türk Lirası’ndaki güçlenme bugün de devam eti. Dolar/TL 7,35 seviyesine 
kadar gerilerken Euro uzun bir aradan sonra 9.00’ın altını görmüş oldu. BIST100 endeksi bugün yeni rekoru 
olan 1.454 seviyesini test etti. Borsa İstanbul’da XELKT elektrik endeksi %2,26 değer kazanarak en çok 
kazandıran endeksler arasında yer aldı. Enerji şirketlerinde yaşanan alımlara ulaştırma endeksi de %2,21’lik 
prim ile katıldı. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Günü Alışla Tamamlıyor BIST100 %0,86 artışla 1.451 seviyesinden işlem görürken, BIST30 

%1,14 düşüşle 1.604 puan seviyesine yükseliş gösterdi. Döviz kurları düşüşüne devam etti. Dolar 

7,35, Euro 9,01 seviyesinden işlem görmekte. 

 İngiltere ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. 

 Bakan Pekcan: “İngiltere ile STA'nın karşılıklı yatırımlara da olumlu yansıyacağını 

değerlendiriyoruz. Anlaşma 1 ocak 2021 tarihinde devreye girecek. Anlaşmanın yatırımlar ve 

hizmetler alanlarını içerecek şekilde genişletilmesi için çalışmalara en kısa sürede başlayacağız.” 

Açıklamasında bulundu. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.569 (Önceki 17.7028) oldu. 

 Brüksel'deki AB yetkililerinin verdikleri bilgilere göre Avrupa Birliği ile Çin arasında yatırım 

anlaşmasına bu hafta varılması bekleniyor. 
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BİST 100 

Güne 1443 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1453 en düşük 1436 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1452 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 0,89 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 25 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.437 

Direnç: 1.454 

 

Şirket Haberleri: 

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK): 29.12.2020 tarih ve 2020/076 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; 

Şirketin takipteki alacaklarından toplam 1.675.744 TL'lık takip riskinin tamamı için karşılık ayrıldığı 

muhasebe kayıtlarından görülmüş olup, söz konusu takip riskinin silinmesine (write – off), ayrılan 

karşılıkların iptal edilmesine, 964.863 TL'lık takipten silinen riskin varlık yönetim şirketlerinden teklif 

alınarak satılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,4373 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4786 en düşük 7,3450 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3504 seviyesinde hareket eden kur günü %-1,18 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3000 seviyesinde. 

Destek: 7,3000 - 7,2600 

Direnç: 7,4400 - 7,5200 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 9,0910 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1540 

en düşük 8,9988 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0109 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,92 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9600 seviyesinde. 

Destek: 8,9600 - 8,9000 

Direnç: 9,1100 - 9,2100 

EURUSD 

1,2213 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2262 en düşük 1,2206 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2257 seviyesinde hareket eden parite günü %0,36 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 
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XAUUSD 

Güne 1.874 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.884 en düşük 1.871 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.877 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,3 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.885 seviyesinde. 

Destek: 1.872 – 1.866 

Direnç: 1.885 – 1.890 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 50,95 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 51,68 en 

düşük 50,94 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,52 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,22 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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