InvestAZ Yatırım:

Borsalar Haftaya Güçlü Başladı
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde öğle saatlerinde 1.490 seviyelerinde seyrediyor. Haftaya gümüş
fiyatlarında çok sert yukarı hareketle başlanılmasının ardından ons gümüşün fiyatı %10 değer kazanarak
$30 sınırına gelmiş durumda. BIST endekslerinin neredeyse tamamında yükseliş görülürken en ön plana
çıkan endeksler arasında %4,50 değer kazanan madencilik endeksiyle %3,50 değer kazanan elektrik
endeksi bulunuyor. Günün ilk yarısında 15 milyar TL hacim gerçekleşti. Yurt içi piyasaların takibinde bugün
içerisinde Türkiye’den gelecek önemli bir veri bulunmuyor. Gözler 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak olan
enflasyon verisinde olacak. TCMB başkanı Ağbal’ın geçen hafta yaptığı enflasyon sunumunda fiyatların
kontrol altında tutulacağı ve 2021 yıl sonu enflasyonu hedefine ulaşılacağının söylenmesinin ardından yılın
ilk enflasyon verisi, yılın devamındaki gidişatı belirlemesi açısından kritik olacak.

Satır Başları:








Borsalar Yeni Haftaya Alışla Başladı BIST100 %1,19 yükselişle 1.491 seviyesine yükselirken, BIST30
%0,64 artarak 1.582 puan seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarındaki düşüş öğle saatlerinde
de devam ediyor. Dolar 7,23, Euro ise 8,75 seviyelerine geriledi. Gram gümüş ise %9,29 ile 6,91
TL’ye yükseldi.
VİOP'ta işlem gören Dolar/Ons Gümüş vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst
fiyat limiti oranı bugün için %20'ye çıkarıldı.
Uluslararası piyasalarda spot gümüş fiyatı 30,07 dolar ons ile 19 Şubat 2013'ten bu yana görülen
en yüksek seviyeye çıktı. Uluslararası piyasalarda spot gümüş fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre
% 11 artışla 29,85 dolar/ons seviyesinde.
İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 54,4’e yükseldi ve faaliyet
koşullarında Temmuz 2020’den bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti.
Euro Bölgesi'nde Ocak'ta İmalat Sektörü Pmı(Final) 54,8 (Beklenti 54,7, Önceki 54,7)

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.
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BIST 100
BIST100, 1.485 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en yüksek 1.490 seviyesini gören endeks,
gün ortasında 1.486 seviyelerinde seyir ediyor.
Direnç: 1.490
Destek: 1.471

Şirket Haberleri:
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS): 30.1.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 1/7/2021 ila 31/12/2025 tarihleri
arasında işletmeye girecek tesislere yönelik elektrik alımı ve yerli aksam kullanımına ilişkin destek fiyatları
belirlenmiştir. Bu çerçevede rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının kWh
başına 8 kuruş üzerinden desteklenmesi ve bu rakamın üç ayda bir enflasyon ve döviz kuruna göre
güncellenmesi uygun görülmüştür. Destekleme yöntemine ilişkin kurallar ilgili Yönetmelik ile
düzenlenecektir. Yerli aksam kullanımına desteğin sürdürülmesinin faaliyet gösterdiğimiz rüzgar enerji
endüstrisi ekipmanları sektörü açısından faydalı olduğu değerlendirilmektedir.

USDTRY
Öğle saatlerinde 7,2393 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,3151 seviyesinden
yaptı. Gün içinde en yüksek 7,3151 ve en düşük 7,2266 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif satıcılı
seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,2100 olarak takip edilebilir.
Destek: 7,2100 - 7,1700
Direnç: 7,2900 - 7,3500
EURTRY
Şu saatlerde 8,7581 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,8821 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,8821 ve en düşük 8,7498 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,7100 seviyesinde.
Destek: 8,7100 - 8,6600
Direnç: 8,8400 - 8,9300
EURUSD
Gün açılışını 1,2133 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,2091 seviyelerinde seyir ettiğini
görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2137 ve en düşük 1,2083 seviyelerine geldiği
görülen paritenin hafif satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede aşağı yönlü hareketlerde ilk destek
1,2100 olarak izlenecektir.
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.
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Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2200
ALTIN
Ons Altın güne 1.845 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif satıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en
yüksek 1.872 en düşük 1.845 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda 1.866 seviyelerinden işlem
gören ons altın için ilk direnç 1.873 seviyelerinde.
Destek: 1.846 – 1.832
Direnç: 1.873 – 1.886
BRENT
Brent petrol haftanın ilk işlem gününe 54,97 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en yüksek 55,70
en düşük 54,61 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 55,59 seviyesinden işlem
görürken %1,04 artışla işlem görüyor.

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.
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