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InvestAZ Yatırım:  

Aşılar Yarın Geliyor 

Çin’den sipariş edilen aşıların yarın ülkeye giriş yapması bekleniyor. Yılın son işlem haftasında küresel 
hisse piyasalarının neredeyse hepsinde olumlu hava ve yükseliş hakim. ABD’nde onaylanan mali yardım 
paketi, Avrupa Birliği ve İngiltere arasında sonuca varılan ticaret anlaşması ve aşılarla ilgili gelişmeler 
küresel risk iştahında büyük artışa sebep oluyor. ABD borsaları rekor fiyatlara ilerlerken Londra borsası 
FTSE100 de sert yükseldi. TL varlıklara olan ilgi faiz artırımları ve ülke risk primlerindeki düşüşe bağlı olarak 
döviz sepetini aşağıya çekmeye devam ediyor. Öğle saatlerine girilirken Dolar 7,41 ve Euro 9,06 TL’ndan 
işlem görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasına Doğru Yatay Seyrediyor BIST100 %0,01 düşüşle 1.439 seviyesindeyken, 

BIST30 %0,06 düşüşle 1.585 puan seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise düşüşteydi. Dolar 

9,41, Euro 9,06 seviyelerine geriledi. 

 2021'de en düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 Yılında 

emlak vergisi % 4,55 artışla uygulanacak. 

 Türk Hava Yolları(THY), Çin'den ilk aşının yarın geleceğini açıkladı. Çin’den gelecek ilk parti aşı 

Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacak. 

 Türkiye'de Aralık ayında ekonomik güven endeksi % 3,5 düşüşle 86,4 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  

Endeks güne 1.443 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.448 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.442 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.  

Destek: 1.441 

Direnç: 1.448 

 

Şirket Haberleri: 

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD): Şirketimizin konsolide cirosunun yaklaşık %71'ini oluşturan, 

yüksek kapasite kullanım oranları ile üretim yaptığımız Jelly ve Licorice kategorilerinde artan talebi 

karşılayabilmek için her iki üründe de kapasite artırımı amacıyla başladığımız yatırımlarımızla ilgili olarak 5. 

Licorice hattımız devreye alınmıştır. %90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan 

yeni hattımız ile birlikte Licorice kategorisinde %25 kapasite artışı gerçekleşecek olup bu kapasite artışının 

yıllık ciromuza katkısının yaklaşık 6,5 milyon USD olması beklenmektedir. Yatırım süreci devam eden 5. Jelly 

hattımızın da 2021 yılı Şubat ayında devreye alınması ile Jelly kategorisindeki üretimimizde %26,5 kapasite 

artışı gerçekleşecektir. %90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımızın 

yıllık konsolide ciromuza katkısının yaklaşık 25 milyon USD olması beklenmektedir. Her iki hattımız da 

devreye alındığında yıllık konsolide ciromuza yaklaşık 31,5 milyon USD katkı yapmaları planlanmaktadır. 

Yatırımlarımızla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): Şirketimizin yeşil-yenilenebilir enerji üretiminde büyüme stratejisi 

kapsamında, dolaylı iştiraklerimizden EYN Teknoloji A.Ş Afyon sandıklı ilçesinde kurulu 954kWp gücündeki 

GES tesisini 1.300.000 $ bedelle satın almaya karar vermiştir. Satınalma bedeline 14 Aralık 2020 tarihli 

KPMG değerleme raporu baz alınmıştır. Bu satın alma sonrasında şirketimizin dolaylı iştirakleri üzerinden 

sahip olduğu GES portföyü 4.711 Kwp'ye ulaşacaktır. Yeşil-Yenilenebilir enerji üretiminde portföyümüzü 

artırma stratejisi kapsamında Şirketimizin yeni yatırım fırsatları arayışı devam etmektedir. 

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD, yıllık 

330.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup 2023 yılı 

ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 330 - 

350 milyon USD arası olacaktır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,4097 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,4373 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,4786 ve en düşük 7,4050 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3800 seviyesinde. 

Destek: 7,3800 - 7,3600 

Direnç: 7,4600 - 7,5000 
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EURTRY 

Şu saatlerde 9,0736 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0910 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,1540 ve en düşük 9,0536 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,0300 seviyesinde. 

Destek: 9,0300 - 8,9900 

Direnç: 9,1300 - 9,1900 

EURUSD 

Güne 1,2213 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2245 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2258 ve en düşük 1,2206 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1874 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.884 en düşük 

1.871 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1879 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.884 seviyelerinde. 

Destek: 1.872 – 1.865 

Direnç: 1.884 – 1.890 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 50,95 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 51,56 

en düşük 50,94 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,39 seviyesinde hareket eden emtiada %0,96 artışla 

gözleniyor. 
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