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InvestAZ Yatırım:  

Zorlu 2020’de Pozitif Final 

Yılın son işlem gününün bitimini BIST100 endeksi rekor kapanışla yapıyor. Endeks akşam saatlerinde 1.482 
seviyesinden işlem görürken Dolar/TL kuru hafif artışla 7,42 seviyesinde bulunuyor. Zorlu geçen 2020 
yılının son aylarında gelen piyasa dostu adımlar ve düzenlemelerle borsa ve döviz tarafında olumlu kapanış 
2021 yılı için de umut veren gelişmelerin başında. Brexit anlaşmasında sona gelen AB ve Birleşik Krallık, 
yeni dönemde İngiltere’nin yeni ticari partnerler ve iş ortakları arayışında Türkiye’yi ön plana çıkardı. 
Reform beklentileriyle 2020 yılı kapatılırken olumlu beklentilerle %40’a yakın değer kazanan Borsa 
İstanbul, 2021’de olumlu yatırım ortamını koruyacağının işaretlerini verdi. 8,57’ye kadar yükselen Dolar 
kurunda faiz artırımları ve politika değişimleriyle 7,30’a kadar gevşeyen Dolar kuru da hem enflasyona hem 
de yatırım ortamına negatif etki etmeyi bırakmış vaziyette.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yılın Son Gününde Satıştaydı BIST100 %0,31 düşüşle 1.475 seviyesinden işlem görürken, 

%0,39 düşerek 1.636 puan seviyesinde. Döviz kurlarının alıcılı olduğu gözlemlenirken, Dolar 9,43, 

Euro 9,13 seviyesine geldi. Ons Altın ise 1900 seviyesine yaklaşarak 1.898 $ olarak piyasalarda alıcı 

buldu. 

 Merkez Bankası Altın rezervleri 43,02 milyar dolar oldu(Önceki $42,01Mlr). Toplam rezervleri 

94,63 milyar dolar oldu(Önceki $91,81Mlr). Brüt döviz rezervleri itibarıyla 51,61 milyar dolar 

oldu(Önceki $49,80Mlr). 

 TCMB PPK: Kurul, para politikası kararlarının, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, fiyat 

istikrarı önceliğiyle alınacağını tekrar vurgulamıştır. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.9662 (Önceki 17.309) oldu. 

 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için 

ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunduğunu açıklandı. 
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BİST 100 

Güne 1.481 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.484 en düşük 1.470 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.476 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,28 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 22 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.471 

Direnç: 1.484 

 

Şirket Haberleri: 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): ASELSAN A.Ş. ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 31.12.2020 tarihinde toplam 

308.692.989,- TL tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında 

teslimatlar 2024 yılına kadar tamamlanacaktır. 

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE): Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; kapasite 

artırımına yönelik yeni yatırımlarımızda kullanılmak amacıyla, hakim ortağımız olan Vestel Elektronik 

Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bulunan 122.550,94 m² 

yüzölçümüne sahip arsa 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen bedel üzerinden, söz konusu arsanın 3.000 m²'lik bölümü üzerinde yer alan bina ise 

pazarlık usulü ile belirlenen değer üzerinden KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL karşılığında nakden ve 

peşinen satın alınmıştır. 

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR): Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. 

arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım 

sözleşmesi kapsamında 01 Ekim 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında 

SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA 

A.Ş. firmasından 1.564.118,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir. 

Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE): Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde 

toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Bilişim sektöründe faaliyet gösteren İstanbul ticaret sicil müdürlüğü 

366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketinin iştirak edinilmesine yönelik 

yapılan görüşmeler sonucunda, %75'nin satın alınarak iştirak edinilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): Şirketimiz tarafından yayınlanan 17 Kasım 2020 tarihli Özel Durum 

Açıklaması'nda belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin Mali'deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt 

Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşme, yeni sözleşme 

şartlarının belirlenmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni sözleşme şartlarına ilişkin 

görüşmeler halen devam etmekte olup, mevcut sözleşme 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.Santral, 

mevcut sözleşme şartlarına göre faaliyetlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça 

kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 
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Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK): Şirketimizin, verimlilik artırıcı projeleri kapsamında başlatmış 

olduğu 'Sıcak Yüzeylerde İzolasyon Uygulaması Verimlilik Artırıcı Projesi', Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler kapsamına alınmıştır. 

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL): Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin 

Hollanda'da mukim iştirakleri olan Vestel Holland B.V. ile Vestel Benelux B.V.'nin Vestel Holland B.V. çatısı 

altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesi kararı alınmıştır. 31.12.2020 tarihi itibari ile tescil edilen 

söz konusu birleşme ile operasyonel verimlilik ve sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimize ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) 

bulunan 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde 

MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, söz konusu arsanın 3.000 m²'lik bölümü 

üzerinde yer alan bina ise pazarlık usulü ile belirlenen değer üzerinden KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL 

karşılığında nakden ve peşinen %89,90 bağlı ortaklığımız Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 

satılmıştır. 

Net Holding A.Ş. (NTHOL): Bağlı ortaklıklarımızdan Voyager Kıbrıs Limited, KKTC Girne şehrinin 

merkezinde, tarihi limanın girişinde konumlanmış olan "Liman Otel ve Casino"yu işletmek üzere tüm 

müştemilatı ile birlikte 20 yıllığına kiralamıştır. Taraflar arasında imzalanmış olan Kira Sözleşmesi'ne 

istinaden sahip olunacak Casino'nun Şans Oyunu Salonu Ruhsatı, KKTC Bakanlar Kurulu'nun 18.12.2020 

tarihinde yapmış olduğu toplantısında onaylanmış ve 30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Liman Otel ve Casino'da 01.01.2021 tarihi itibarıyla müşteri kabulüne başlanacaktır. Grubumuz bünyesinde 

böylece, KKTC'de 6 adet, Karadağ'da 2 adet, Hırvatistan ve Bulgaristan'da 1'er adet olmak üzere işlettiğimiz 

casino sayısı 10 adede ulaşmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 7,3840 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4936 en düşük 7,3424 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4288 seviyesinde hareket eden kur günü %0,62 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,5000 seviyesinde. 

Destek: 7,3500 - 7,2700 

Direnç: 7,5000 - 7,5700 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 9,0669 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,2087 en düşük 9,0285 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1293 seviyesinde hareket eden kur günü %0,72 

artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,2200 seviyesinde. 

Destek: 9,0400 - 8,9400 

Direnç: 9,2200 - 9,3000 

EURUSD 

1,2292 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2310 en düşük 1,2259  
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seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2284 seviyesinde hareket eden parite günü %0,07 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2300 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.893 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.900 en düşük 1.886 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.894 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,26 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.904 seviyesinde. 

Destek: 1.889 – 1.880 

Direnç: 1.904 – 1.909 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 51,47 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 51,66 

en düşük 50,90 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,13 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,97 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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