
 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

InvestAZ Yatırım:  

Rekorlarla Dolu Yılsonu Rallisi 

BIST100 endeksi defalarca rekor kırdığı yıl sonu rallisinde 2020 yılının son işlem gününe başlıyor. Kasım 
ayında başlayan rallide defalarca rekor kırılan bir yılın son işlem günün yurt dışı piyasalar büyük oranda 
noel tatilinde olacak. Haber akışında Çin PMI verileri toparlanmanın hızında düşüşü işaret etti. Yurt içinde 
TSİ 14’de TCMB’nin 24 Aralık PPK Toplantısına ilişkin özet, TSİ 17’de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 3 Aylık 
İç Borçlanma Stratejisi Raporu ve son olarak TCMB, haftalık sermaye giriş çıkış, rezerv ve DTH istatistikleri 
takip edilecek. Yılın son işlem gününde hafif satıcılı bir seans açılışı bekleniyor olsa da iklim yeterince iyi ve 
risk iştahındaki pozitif havanın yeni yılda da hisse piyasalarına etki etkmesi bekleniyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Senenin Son Seansına Başlıyor BIST100 dünkü seansı %1,38 artışla 1.480 puan 

seviyesinden günü tamamlarken, BIST30 %1,72 yükselişle 1.642 puandaydı. Döviz kurları ise günün 

başlangıcında yatay seyrediyor. Dolar kuru 7,37, Euro 9,06 seviyesinden işlem görmekte.  

 Bakan Koca: “Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve 

canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki 

doz halinde uygulanacaktır.” dedi. 

 Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti %16,69 oldu (Önceki %16,42). 

 ABD'de Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'den 

geçen koronavirüs teşvik paketindeki yardım çeki tutarının 600 dolardan 2 bin dolara yükseltilmesi 

teklifinin Senato'da oylanmasını reddetti. 

 Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile aşıyı geliştiren araştırmacılarından Profesör John Bell, 

aşıda, gelecekte yaşanabilecek mutasyonların etkisini de kapsayacak geliştirmeleri hızla yapmak 

üzere gereken altyapıyı kurduklarını, ön çalışmayı tamamladıklarını söyledi. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.480 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.483 ve en düşük 

1.463 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,38 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 35,51 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.470 

Direnç: 1.483 

 

Şirket Haberleri: 

Aygaz A.Ş. (AYGAZ): 5 Mart 2019 tarihli özel durum açıklamamızda; Bangladeş'te kurulu United Group ile 

Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, 

eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık oluşturulması ("Ortak Girişim Şirketi") ve gerekli yatırımların 

yapılması amacıyla, United Enterprises & Co. Ltd. ile Şirketimiz arasında LPG faaliyetleri için ön lisansa sahip 

olan ancak o tarihte henüz faaliyete başlamayan bağlı ortaklığı United LPG Ltd. hisselerinin %50'sinin satın 

alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi (‘Sözleşme') imzalandığı kamuya duyurulmuştu. 31.03.2020 

tarihli özel durum açıklamamızda ise Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması dâhil 

belirlenen ön koşulların en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar gerçekleşmesini öngören Sözleşme'deki bazı 

ön koşulların tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar arasında Kapanış'ın en geç 31 Aralık 2020 

tarihinde gerçekleşebilmesine imkan veren bir Sözleşme değişikliği imzalandığı kamuya duyurulmuştu. 

Gelinen aşamada, Sözleşme'deki bazı ön koşulların henüz tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar 

arasında Kapanış'ın 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşebilmesine imkân veren yeni bir Sözleşme değişikliği 

imzalanmıştır. 

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş (DERAS): Şirketimiz iştiraki olan Toprak Yenilenebilir San.ve Tic.A.Ş. 

Güneş enerjisi santralleri (GES) sektöründe yatırım yapmaya karar vermiştir. Bu amaçla sektörün önemli 

danışmalık firmalarından DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. ile güneş enerjisi santralleri 

sektöründe yatırım ve satın alma olanaklarının araştırılması için iş birliği ve danışmanlık sözleşmesi 

imzalanmıştır. 19.02.2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı 

& Consitex S.A.'ya karşı açtığımız dava da zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmıştır. 

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): (KAHVE DİYARİ PAZARLAMA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA) Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim 

şirketi Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 29.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında; Şirketin 10.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 

10.500.000 TL bedelsiz artırımla 20.500.000-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 

30.12.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir. Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 

5.250.000-TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 5.000.000-TL'den 10.250.000-TL'ye 

yükselmiştir. 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını 

artırma hedefi ve Halka Arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında 

geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 11 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere, Özyer Group (Hasan 
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Özyer ve Ömer Özyer) ile satış sözleşmesi imzalamıştı. Bu satın almanın toplam bedeli 13.625.000 USD (On 

Üç Milyon Altı Yüz Yirmibeş Bin Amerikan Doları) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları 

düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan şirketlerin piyasa 

borçları ve banka borçları kapatılmıştır. Bu satın alma 11.036.250 USD karşılığı Euro tutarında 7 yıl vadeli 

banka kredisi ile finanse edilmiş, kalan 2.588.750 USD tutar özkaynaklardan karşılanmıştır.  

Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 12.275 kWp'tir. Bu 

satnraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 

5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu 

santrallerden yaklaşık 20 milyon kWh üretim, 2.660.000 USD satış geliri ve yaklaşık 2.500.000 USD net gelir 

beklenmektedir. Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali 

gücü %36.34 artarak, 46.060 kWp güce ulaşmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 7,3840 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,3717 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,3600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3600 - 7,3500 

Direnç: 7,3900 - 7,4000 

EURTRY 

Güne 9,0669 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0574 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,0300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,0300 - 9,0000 

Direnç: 9,0900 - 9,1200 

EURUSD 

Güne 1,2292 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2291 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2300 - 1,2300 

Direnç: 1,2300 - 1,2300 

XAUUSD 

Güne 1.893 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.885 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.885 – 1.878 

Direnç: 1.899 – 1.907 

BRENT 
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Güne 51,47 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 51,58 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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