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InvestAZ Yatırım:  

1.500 Tekrar Geçildi 

%1,8 büyüme gerçekleşen 2020 yılı GSYH büyüme verisi beklentilerin altında kalmış olsa da borsalara 
yaradı. BIST-100 endeksinde geçtiğimiz Cuma günü 1.443’e kadar gerileme görülmüşken yeni haftanın 
başında 1.500 sınırı tekrardan geçilmiş oldu. Endeks günün ilk yarısında %2’den fazla yükselirken BIST-30 
endeksi daha sınırlı, %1,51 yükseliş gösterdi. Bankalar endeksi üzerindeki baskı azalsa da XBANK’daki 
momentumun azalmasıyla büyük endekslerdeki hareket yavaşlıyor. Haftanın ilk işlem gününde 350 hissede 
yükseliş görülüyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Güçlü Alışla Başladı BIST100 endeksi %2,00 artışla 1.500 seviyesine tekrar 

yükselirken, BIST30 ise %1,51 yükselişle 1.580 seviyesine geldi. Döviz kurları ise satıcılı bir gün 

geçiriyor. Dolar kuru 7,33’ten işlem görürken, Euro 8,83 seviyesinde. Ons altın ise hafif yükseliş 

gösterip 1.747 $ oldu. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 

toplanacak (15.00). İl il normalleşme kararları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 

tarafından açıklanacak. 

 Türkiye'de GSYH 4.çeyrek'te %5,9, 2020 yılında %1,8 artış kaydetti. Foreks anketinde GSYH 

4.çeyrek beklentisi %7,0, 2020 yılı için ise +%2,25 artış yaşanacağı yönündeydi 

 Türkiye İSO İmalat Sektörü PMI Şubat'ta 51,7 (Önceki 54,4) oldu. 

 Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, tahvil faiz oranlarını %0'a yakın 

seviyede tutma taahhüdünü koruyan Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika gözden geçirmesi 

öncesinde hedefi kapsamında tahvil faizlerini düşürmek için adım atabilir. 
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BIST 100  

BIST100, 1.492 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en yüksek 1.501 seviyesini gören endeks, 

gün ortasında 1.500 seviyelerinde seyir ediyor.  

Destek: 1.490 

Direnç: 1.505 

 

Şirket Haberleri: 

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH): 2020 yılı 

ikinci çeyreğinde pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle, ekonomide azalan talebin, yeni normale geçişle 

birlikte üçüncü çeyrekte toparlanması ve son çeyrekte güçlenmesi neticesinde, LHÜ Suam Ankara 

Hastanesi dâhil ciro beklentimiz öngörülen aralıkta gerçekleşirken, faiz, amortisman, vergi öncesi kar 

"FAVÖK" öngördüğümüz tavan seviyenin %9,5 üzerinde gerçekleşti. Maliyet unsurlarında meydana gelen 

yükselişle beraber kısmen düşen hasta sayısına rağmen, özellikli işlem sayıları, sağlık turizmi, sağlık 

uygulama tebliği "SUT" tarifesi artışlarının gelire yansıması ve uyguladığımız operasyonel politikalar 

sayesinde hizmet üretim maliyetlerini optimum seviyede tutarak karlılığı hedeflediğimizin üzerinde 

gerçekleştirmeyi başardık. 

2021 Yılı Beklentileri; 

Etlik Hastanesi ana bina modernizasyonu ve tefrişi için çalışmalarımızı yıl içerisinde tamamlayarak tam 

kapasite hizmet sunmasını hedefliyoruz. 

2020 yılında planladığımız ancak salgından dolayı ertelediğimiz Akay Hastanesinin kapasite artışı için 

çalışmalara yıl içerisinde başlamayı hedefliyoruz. 

2020 yılında 317 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide hasılatın 390 – 410 milyon aralığında, 

2020 yılında 72 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK'ün 90-100 milyon TL aralığında, 

FAVÖK marjının %21-24 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 

FAVÖK tutarında beklediğimiz büyümeye ve pozitif nakit akıma bağlı olarak şirketimizin yılsonu düzeltilmiş 

Net Borç / FAVÖK çarpanının 1'in altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 

2020 yılı beklentilerimize, mukayese edilebilir olması için Lokman Hekim Üniversitesi'ne kiraya verilen 

Ankara Hastanesi dâhil edilmişti. 2021 beklentilerimizde konsolidasyon kapsamı dışında olan Ankara 

Hastanesi dâhil edilmemiştir. 

 

USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,3177 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,4195 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,4326 ve en düşük 7,2996 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif satıcılı 

seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,2700 olarak takip edilebilir. 
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Destek: 7,2700 - 7,2200 

Direnç: 7,4000 - 7,4800 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,8211 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9743 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,9994 ve en düşük 8,8147 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,7600 seviyesinde. 

Destek: 8,7600 - 8,6900 

Direnç: 8,9400 - 9,0600 

EURUSD 

Gün açılışını 1,2068 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,2048 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2101 ve en düşük 1,2048 seviyelerine geldiği 

görülen paritenin hafif satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 

1,200 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

ALTIN 

Ons Altın güne 1.731 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif satıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en 

yüksek 1.760 en düşük 1.731 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda 1.756 seviyelerinden işlem 

gören ons altın için ilk direnç 1.763 seviyelerinde. 

Destek: 1.734 – 1.718 

Direnç: 1.763 – 1.776 

BRENT 

Brent petrol haftanın ilk işlem gününe 65,56 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en yüksek 65,91 

en düşük 65,28 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 65,65 seviyesinden işlem 

görürken %1,91 artışla işlem görüyor. 
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