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InvestAZ Yatırım:  

Aşılar Türkiye’de 
 
Çin’den sipariş edilen 3 milyon doz Sinovac aşısı Ankara’ya ulaştı. Dün İngiltere ile imzalanan serbest 
ticaret anlaşması sonrasında yukarı yönlü hareketini hızlandıran endekslerde yükselişin bugün de devam 
etmesini bekliyoruz. 2021 yılı için iyimser hava devam ederken ABD borsaları başta olmak üzere küresel 
hisse piyasalarında da rekor seviyeler korunuyor. Sürpriz gelişmeler olmadıkça Borsa İstanbul’da yönün 
yeni yılla birlikte yukarı devam etmesini, orta vadede ise yükselişin devam etmesi adına para politikasında 
atılan adımların ardından piyasanın beklediği reformların devamını izliyor olacağız. Dün 1.459’dan kapatan 
BIST100 endeksini akşam saatlerinde bankalarda yaşanan hareketlilik desteklemişti. Bankaların yaptığı 
uzun rallinin devamına enerji sektörünün de katılmasını, dün akşam imzalanan ticaret anlaşmasıyla birlikte 
artan bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk Lirası’nın performansı da borsalara destek olmaya devam ediyor. 
Dün 7,32’ye kadar gevşeyen Dolar kuru seans açılışına 7,37 seviyelerinden giriş yapmaya hazırlanıyor. 
Faizlerdeki artırımların piyasaya olumlu yansıması sonrası kısa vadede bir süre Dolar ve Euro kurlarının 
gündemden yavaş yavaş çıkacağını düşünüyoruz. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Dün Rallisine Devam Etti BIST100 Salı seansında %1,42 artışla 1.459 puan seviyesinden 

işlem görürken, BIST30 %1,81 yükselişle 1.614 puandaydı. Döviz kurları ise sabah saatlerinde 

düşüşe devam etti. Dolar kuru 7,37’e gerilerken, Euro 9,05 seviyesine indi. EUR/USD paritesi ise 

1,2283 seviyesine yükseldi. Ons Altın fiyatı da bu durumdan etkilenerek 1.881 $ oldu. 

 Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi 

Ankara’ya ulaştı. 

 İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Karara göre işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten 

çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı. 

 Dolar Endeksi, Nisan 2018'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi ve 89,721 oldu. 

 Avrupa Birliği ve Çin liderleri 2013 yılından bu yana devam eden müzakerelerden sonra yatırım 

anlaşmasına varıldığını duyurmak için bugün video konferans aracılığı ile bir araya gelecekler. 

 Fed, Trump yönetiminin acil kredi kolaylığını ve birçok başka programı sona erdirmesinin ardından 

artan başvurular karşısında reel sektörü destek programı olan Main Street Lending Program'ı 8 gün 

uzattı. 

 Pfizer ve Biontech, Avrupa Birliği'ne ek 100 milyon doz aşı tedarik edecek. Avrupa Birliği'ne 

koronavirüs için geliştirilen aşıdan ek 100 milyon doz tedarik sağlanması için anlaşmaya varıldı. 

Anlaşma ile birlikte AB'nin alacağı toplam miktar 300 milyon doza ulaşacak 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.460 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.460 ve en düşük 

1.436 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,42 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 29,62 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.452 

Direnç: 1.459 

 

Şirket Haberleri: 

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

Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT & KAM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI arasında Hakkari ilinde 

yapımı devam eden, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı 

işine ait; Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, 

Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair ticari sözleşme 2.800.000 TL + KDV bedel üzerinden bugün (29.12.2020) 

imzalanmıştır. İşin süresi 6 Aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve 

Elektriksel montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye 

sözleşme gereği iş avansı olarak 840.000 TL avans ödemesi yapılacaktır. 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): 04.06.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, 

Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin yüzde yüzüne 

sahip olduğumuz ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile SAF MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. arasında ÇATI 

GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 15.518.596 Türk Lirası (2.301.472 Amerikan Doları) 

bedelli sözleşme imzalanmıştı.Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve TEDAŞ (Türkiye 

Elektrik Dağıtım A.Ş.) kabulü yapılmıştır. 

KOZA Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL): Bilindiği üzere Şirketimiz Karapınar projesi tahmini kaynağını UMREK 

ve JORC koduna göre 28.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamıştı. 

Şirketimizin Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. JORC koduna 

göre yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 

ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam 

rezerv miktarına eklenmesi öngörülmektedir. Sahada rezerv miktarını arttırmak için sondaj faaliyetleri tüm 

hızıyla devam etmekte olup üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir. 

Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS): Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan 

Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine 

geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-13446 sayılı 

yazısı ile onaylanmış ve tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir. İştirakimizin halka arzına yönelik süreçleri 

kapsamında takip edilecek diğer adımlar ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. 

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG): 16.10.2020 ve 20.10.2020 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamamıza 

ilişkin olarak Şirketimiz iştiraklerinden olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %16,6667 

oranındaki Halk Bankası A.Ş. hisselerinin Şirketimize satış yoluyla devrine ilişkin olarak satıcı sıfatıyla Halk 
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Bankası A.Ş. ve alıcı sıfatıyla Şirketimiz arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve 

hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB): Bankamız iştiraki olan Türk P ve I Sigorta A.Ş. sermayesinin 

%16,6667'sini temsil eden hisselerimizin Türkiye Sigorta A.Ş.'ye devri amacıyla, alıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta 

A.Ş. ve satıcı sıfatıyla Bankamız arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup hisse 

devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): Kocaeli yerleşkemizde yer alan Yeniköy Fabrikamızda, fabrika bakım 

çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi 

nedenleriyle 4 Ocak 2021'den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime ara verilecektir. Söz konusu üretim 

duruşu 2021 yılı üretim planlarımız kapsamında olup, üretim ve satış adet öngörülerimizi etkilemeyecektir. 

USDTRY 

Güne 7,3958 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,3819 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,3700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3700 - 7,3500 

Direnç: 7,4000 - 7,4100 

EURTRY 

Güne 9,0588 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0668 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,1000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,0300 - 9,0000 

Direnç: 9,1000 - 9,1200 

EURUSD 

Güne 1,2250 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2285 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

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

Destek: 1,2300 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.879 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.886 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.877 – 1.872 

Direnç: 1.886 – 1.891 

BRENT 

Güne 51,26 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 51,30 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 
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