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InvestAZ Yatırım:  

1.500 Sınırı 

Yıl sonu rallisinde BIST100 endeksi 1.500 hedefine bir adım daha yaklaştı. ABD ile Türkiye arasında 
dışişleri bakanlığından gelen olumlu gelişmelerle borsalar yükseldi, döviz düştü. 2 aya uzayan borsa 
rallisinde lokomotif bugün de bankalar oldu. Bankalar endeksi günü %2,72 kazançla kapatmaya 
hazırlanıyor. Yurt dışı piyasalarda ABD borsaları açılışta sert yükselerek yeni rekor kırdı. Avrupa’da nihayet 
çözüme ulaşan Brexit anlaşması yeni yıl öncesi hem AB hem Birleşik Krallık için en büyük belirsizliğin 
ortadan kalkmasını sağlayarak hisse piyasalarını destekliyordu. Büyük yükseliş kaydeden İngiltere ve 
Almanya borsaları bugün hafif satıcılı seyrediyor. Yeni dönemde ve yeni yılda Birleşik Krallık ve Türkiye 
arasında devamı beklenen ticaret anlaşması takip edilecek. Pound ve Euro Brexit anlaşmasından 
çıkabilecek muhtemel anlaşmasız Brexit ihtimalinin artık ortadan kalkmasıyla Dolar karşısında değer 
kazanmaya devam ediyor. Euro gün içerisinde 1.23 seviyesinin de üzerini görürken Pound 1,36 
seviyesinden işlem görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yükselişini Sürdürüyor BIST100 %1,22 artışla 1.477 puan seviyesinden işlem görürken, 

BIST30 %1,58 yükselişle 1.640 puan civarında seyrediyor. Döviz kurları ise düşüşte görüldü. Dolar 

kuru 7,36, Euro 9,04 seviyesinden işlem görüyor. EUR/USD paritesi bugün %0,38 yükselerek 1,23 

seviyesinin üzerini gördü. 

 Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle saat 17.00'de 

toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama 

yapılacak 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.309 (Önceki 17.569) oldu. 

 Avrupa Birliği ve Çin yatırım anlaşmasının prensipleri konusunda mutabakata vardı. 

 Suudi Arabistan, 5 Ocak’ta Riyad’ın ev sahipliğinde yapılacak olan zirveye Katar Emiri'ni davet etti. 

Bu davet, 2017'de iki ülke arasında bozulan ilişkileri onarması açısından önem teşkil ediyor. 

 İngiltere, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafındangeliştirilen Covid-19 aşısına beklenenden 

daha erken onay verdi. 
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BİST 100 

Güne 1.463 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.483 en düşük 1.463 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.475 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %1,03 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 31 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.470 

Direnç: 1.483 

 

Şirket Haberleri: 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye 

göre;Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Servislet 

Yazılım Anonim Şirketi'ne 375.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi. Servislet otomotiv sektöründe satış 

sonrası hizmetler alanında Pazar Yeri sunuyor. Servislet.com sitesine entegre ettiği randevu modülü ile 

araç sahiplerine kolaylık sağlarken servis noktalarının randevu ve satış süreçlerini de kolaylaştırıyor. Halen 

Türkiye genelinde 650 noktada hizmet veren Servislet, bu sayıyı 1.000 noktaya çıkartmayı hedefliyor. 

 

USDTRY 

Güne 7,3958 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3961 en düşük 7,3047 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3636 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,43 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3100 seviyesinde. 

Destek: 7,3100 - 7,2600 

Direnç: 7,4000 - 7,4500 

EURTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününe 9,0588 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,0914 en düşük 8,9455 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0477 seviyesinde hareket eden kur günü %0,12 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9700 seviyesinde. 

Destek: 8,9700 - 8,8800 

Direnç: 9,1100 - 9,1700 

EURUSD 

1,2250 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2309 en düşük 1,2247 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2304 seviyesinde hareket eden parite günü %0,44 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2300 - 1,2200 
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Direnç: 1,2300 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.879 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.886 en düşük 1.876 seviyelerini 

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

Altın için ilk direnci 1.889 seviyesinde. 

Destek: 1.879 – 1.872 

Direnç: 1.889 – 1.892 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 51,26 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 51,72 en 

düşük 51,09 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,09 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,27 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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