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InvestAZ Yatırım:  

Piyasaların Yönü Yukarı 

Piyasaların bugün de yukarı yönlü bir gün geçirmesi bekleniyor. Dün Dolar ve Euro kurlarında yaşanan 
sert geri çekilme ile Dolar 7,41 seviyesine kadar gevşemişti. Türkiye’nin ülke risk primindeki sert 
düzeltmeler ve faiz oranlarındaki artışlarla birlikte Türk Lirası’na olan ilgiyi artırdığı dönemde döviz 
kurlarında geri çekilmeler devam ediyor. Yurt dışı piyasalara yön veren ABD tarafından gelen yeni yasalar 
ve onaylanan bütçe ve paketlerin devamı bekleniyor. Vatandaşlara $600 transfer eden mali yardım 
paketinden sonra $2000 verilmesini kararlaştıran yasa temsilciler meclisinden onay aldı. Trump’ın veto 
ettiği ve Türkiye’ye olan yaptırımları da içeren savunma bütçesi ise tekrardan oylamaya girdi ve meclisten 
geçerek senatoya gitti. Senato yasayı tekrar onayladığı taktirde ilk defa Trump’ın veto ettiği bir tasarı 
yasalaşmış olacak. Bütün bu gelişmelerle ABD borsaları yükselir ve Dolar endeksi değer kaybederken altın 
ise $1900/ons’a kadar yükselmişti. Salı seansı öncesi altının ons fiyatı $1.876’dan işlem görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Hafta Başında Alıştaydı  %0,93 artışla BIST100 1.439 puan seviyesine gelirken, BIST30 

%0,66 yükselerek 1.585 seviyesinden işlem gördü. Döviz kurları ise sabah saatlerinde hafif alıcılı 

olarak işlem görüyor. Dolar 7,45 seviyesindeyken Euro 9,12 olarak alıcı buldu. ABD’de Temsilciler 

Meclisi tarafından 2.000 $’lık koronavirüs yardım çekinin onaylanması sonrası, ons Altın 1.877 $ 

seviyesine gelirken, EUR/USD paritesi 1.2238 seviyesine yükseldi. 

 Ekonomik Güven Endeksi, saat 10.00’da açıklanacak (Önceki: 89,5). 

 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, telefon cihazlarının ve 

motorlu taşıtların imaline mahsus bazı batarya ve akü çeşitlerinde gümrük vergisi 15 Şubat 2022 

tarihine kadar sıfırlandı. 

 Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ailelere virüs salgını sebebiyle, Başkan 

Donald Trump’ın talep ettiği gibi 2 bin dolarlık yardım çeki gönderilmesi teklifini kabul etti. 

 ABD'de Ripple tarafından halka arz edilen XRP konusunda regülatör  kuruluş SEC tarafından 

soruşturma açılmasının ardından işlemleri askıya  alan borsalar arasına Coinbase de girecek. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.439 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.443 ve en düşük 

1.432 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,93 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 25,25 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.435 

Direnç: 1.441 

 

Şirket Haberleri: 

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS): Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile 

şirketimizin ortak kuruluşu olan VDF Servis ve Ticaret AŞ'de yönetsel etkinliğin artırılması ve yeniden 

yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret  AŞ'nin bu şirkette sahip olduğu 

iştirak paylarının şirketimizce satın alınması ve devir işlemi 28.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile 

tamamlanmıştır. 

Arçelik A.Ş. (ARCLK): Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 

68.000.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu temettü 28.12.2020 itibariyle tahsil 

edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN): Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina 

Teknolojileri A.Ş. ile  KSK Grup Taahhüt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında  Sakarya ili, Serdivan 

İlçesinde yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları projesine ait, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve 

Fiziki Güvenlik Hizmetleri işine dair  ticari sözleşme   3.950.000 TL + KDV bedel üzerinden bugün 

(28.12.2020) imzalanmıştır. İşin süresi 12 Aydır. İşin kapsamı; Elektrik, elektronik güvenlik, mühendislik, 

ekipman, cihaz, malzeme temini, fiziksel ve elektriksel montajlar ve çalışır durumda devreye alma, yapım 

işleridir. Bağlı ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 1.185.000 TL 

avans ödemesi yapılmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 7,4373 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,4487 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,4200 - 7,3900 

Direnç: 7,4700 - 7,4900 

EURTRY 

Güne 9,0910 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,1193 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,1500 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 9,0700 - 9,0200 

Direnç: 9,1500 - 9,1800 

 

EURUSD 

Güne 1,2213 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2237 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.874 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde   seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.882 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.871 – 1.865 

Direnç: 1.882 – 1.888 

BRENT 

Güne 50,95 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 51,19 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz.  
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