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InvestAZ Yatırım:  

Yeni Haftada Volatilitenin Devamı 

Fiyat oynaklığının oldukça yükseldiği geçtiğimiz haftadan sonra bu hafta da piyasalarda volatilite 
bekleniyor.  Aşılarda gecikmelerin ve arz problemlerinin yarattığı sorunlar baş gösteriyor. ABD 
piyasalarında küçük yatırımcının başlattığı volatilite yeni haftanın başlangıcında ons gümüş fiyatlarına 
yansıdı. Gümüş fiyatı Perşembe ce Cuma günü toplam %8 artmasının ardından bugün de seans 
başlangıcında %6 yükselmiş durumda. Goldman Sachs, küçük şirketlerdeki fiyat hareketlerinin devam 
etmesi halinde ABD borsalarında geniş bir satış dalgası riskini artırdığını ifade etti. Borsa İstanbul’da haftaya 
alıcılı bir başlangıç bekleniyor. Yabancı takas oranında rekor düşük seviyelere gerileme kaydedilmesinin 
ardından yabancı yatırımcılar kaynaklı satış baskısının azalmaya başlaması beklenebilir. Volatilitenin yüksek 
seyretmesinin mümkün olduğu haftada yatırımcıların kendini vadeli işlemlerle korumaya almaları, çok hızlı 
fiyat hareketlerinin yaşanması durumunda yatırımcıların portföylerini koruyacaktır. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Haftaya Alıcılı Başlaması Bekleniyor Borsa İstanbul geçen haftayı düşüşle 

tamamlarken, yeni haftanın ilk gününde BIST’in küresel piyasaları takip ederek haftaya alıcılı 

başlaması bekleniyor. Döviz kurları ise haftaya düşüşle başladı. Dolar 9,27’ye, Euro 8,83 seviyesine 

geriledi. Ons Altın 1.865 $’a yükselirken, Gümüş fiyatlarında volatilite gözleniyor. Gümüşün gram 

fiyatı, spot piyasalarda 6,72 seviyesine yükseldi. 

 Türkiye İSO İmalat Sektörü PMI, Ocak ayı verisi saat 10.00’da açıklanacak. 

 Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşı için koşullu piyasa 

izni verdi. AstraZeneca aşısı, BioNTech-Pfizer ve Moderna’nın Covid-19 aşılarının ardından EMA 

tarafından onay verilen üçüncü aşı oldu. 

 Çin'in imalat sektöründe büyüme (PMI), Covid-19 vakalarında yaşanan artışın tetiklediği yeni 

tedbirlerin etkisi ile Ocak ayında son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Ulusal İstatistik Bürosu 

tarafından hazırlanan resmi imalat PMI Ocak ayında, Aralık ayındaki 51,9 puandan 51,3 puana 

geriledi. 

 Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerine getirilen işlem 

sınırlamaları sonrası gümüşe yöneldiklerinin ifade edilmesi uluslararası piyasalarda spot ve vadeli 

gümüş fiyatlarını yükseltti. 
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BIST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeks 1.473 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en 

yüksek 1.496 ve en düşük 1.470 seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı %1,66 azalışla kapatmıştır. Önceki 

işlem seansında BIST100 endeksin günü 30,23 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Direnç: 1.495 

Destek: 1.469 

 

Şirket Haberleri: 

Katmetciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR): Şirketimiz farklı zırhlı araç segmentlerinde 

yer alan 39.450.000 € (OtuzDokuzMilyonDörtYüzElliBinEuro) tutarında yurtdışı kaynaklı sipariş almıştır. 

Teslimatlar 2022 yılı sonuna kadar yapılacaktır. 

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN): 30.01.2021 tarihli 3180 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 1 Temmuz 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar işletmeye girecek 

YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEKDEM fiyatları, Yerli Katkı oranları ve süreleri belirlenmiştir. 

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın sahibi olduğu tüm santraller hali hazırda işletmede olduğu için söz 

konusu yeni fiyat düzenlemesinden etkilenmeyecek olup, 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 satmaya devam edeceklerdir. 

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE): Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 

tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu 

kararları ile portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) toplam sermayesinin 

%100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının Ereğli Demir ve 

Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)'ya satışına (İşlem) ilişkin Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse 

Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı, 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında ise Rekabet Kurulu'nun 

İşlem'e izin verilmesine karar verdiği duyurulmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal 

edilmiş olup, sürece ilişkin gelişmeler KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (EREGL): Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 

yapılan 09.11.2020, 04.01.2021 ve 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarında, Şirketimizin Yönetim 

Kurulu kararı ile, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına 

(İşlem) ilişkin Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında 

Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Rekabet Kurulu'nun İşlem'e izin verilmesine karar verdiği 

duyurulmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal edilmiş olup, sürece ilişkin gelişmeler 

KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır. 

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE): Şirketimizin 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu 

toplantısında, 1-     Kozağaç Mah. Necatigil Sok.N2/A Meram / KONYA  " KOZAĞAÇ" şubesinin 

demirbaşlarının Haydar KABASAKAL'a devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili 

işlemlere başlanılmasına;  2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer 
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mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir 

işlemleri tamamlandıktan    sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne başlarken 7,3151 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,2744 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz 

kurunun güne satıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için destek seviyesi 7,2500 olarak izlenebilir. 

Destek: 7,2500 - 7,2200 

Direnç: 7,3100 - 7,3400 

EURTRY 

Güne başlangıcını 8,8821 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,8331 seviyelerinden işlem 

görüyor. Euro kurunun güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kurda destek seviyesi 8,800 olarak 

belirlenmiştir. 

Destek: 8,8000 - 8,7600 

Direnç: 8,8800 - 8,9200 

EURUSD 

1,2133 seviyesinden güne başlayan parite 1,2129 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede destek seviyesi 1,2100 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Güne 1.845 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle   seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk direnç 1.869 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.847 – 1.835 

Direnç: 1.869 – 1.879 

BRENT 

Güne başlangıcını 54,97 seviyesinden yapan Brent petrol, 55,47 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığı görülmüştür. 
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