InvestAZ Yatırım:

Borsalarda Yön Yukarı
Bugün dünya genelinde hisse piyasalarında tek yön var o da yukarı. Güne 1.500 sınırına gelerek başlaması
beklenen Borsa İstanbul’un pozitif bir gün geçirmesi olası. ABD piyasalarında başlayan spekülatif
hareketlerin getirdiği volatilitenin azalması küresel risk iştahının devamlılığına işaret ediyor. Yeni mali
teşvik paketiyle ilgili pozitif algının da borsalara destek verdiği izleniyor. Dolar/TL yeni güne 7,18
seviyesinden giriş yaptı. Türk Lirası’nda dün yaşanan değer artışı TL’ye ve Borsa İstanbul’a olan güveni
artıran en önemli gelişmelerden biri oldu. BIST100’de 1.500’ün üzerinde tutunulması durumunda gidilecek
hedef 1.516 olarak belirlenebilir.

Satır Başları:









Borsaların Salı Seansına Alışla Başlaması Bekleniyor BIST100 dünkü seansı %1,29 artışla 1.492
puan seviyesinden kapatırken, BIST30 %0,77 artışla 1.584 seviyesindeydi. Döviz kurlarında dünkü
düşüşün ardından bugün, sabah saatlerinde yatay hareketlilik gözleniyor. Dolar kuru 7,18 civarında
seyrederken, Euro 8,67 seviyesinde. Spot piyasalarda gram altın 428 Liraya, gram gümüş ise 6,62
Liraya geriledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncü göstergeler 2020 yılını % 1 büyüme ile
kapatabileceğimize işaret ediyor. Son yapılan uluslararası analizler, G20 ülkeleri içinde 2020 yılını
pozitif büyüme ile kapatabilecek iki ülkenin Türkiye ve Çin olduğunu gösteriyor. Ekonominin
üretim, tüketim, yatırım harcamaları ve ihracat tarafı oldukça güçlü seyrediyor" dedi.
Ocak ayı için Dış Ticaret Dengesi verileri saat 11.00’de açıklanacak.
Elektrikli araçlara uygulanan özel tüketim vergisi(ÖTV) oranları artırıldı. Buna göre, ÖTV oranı
motor gücü 85 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarda % 3'ten % 10'a, motor gücü 85 kW'yi geçen
fakat 120 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarla % 7'den % 25'e, motor gücü 120 kW'yi geçen elektrikli
araçlarda % 15'ten % 60'a yükseltildi.
AB/Von der Leyen: “Hükümetler AB toparlanma planı üzerinde yoğun şekilde çalışıyorlar.
Zorluklarla karşı karşıya kalıp kalmayacağımızı göreceğiz. Yaza kadar Avrupa'da yetişkinlerin yüzde
70'ini aşılamayı hedefliyoruz.” dedi.

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
Dün endeksin 1.492 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.501 ve en düşük
1.472 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % 1,29 artışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 endeksi
günü 25,89 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.469
Direnç: 1.501

Şirket Haberleri:
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore
Macedonia DOO ("Ramstore Makedonya") 1 Ocak-30 Eylül 2020 dönemi itibarıyla Şirketimizin konsolide
satışlarının yaklaşık % 1,2'sini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklığımız, Kuzey Makedonya'da alışveriş merkezi
işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde faaliyet göstermektedir. Şirketimizin büyüme hedefleri
ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Makedonya
operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme neticesinde, Ramstore
Makedonya'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore
Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye ("Alıcı") satışı için görüşmelere başlanmış olup,
alıcı ile Şirketimiz arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalanmıştır. Konuya ilişkin hisse devir
sözleşmesi imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar
görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin
kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır.
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN): Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri
A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş. firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde
kullanılması amacıyla, Video Analiz Yazılımının satışı işlerine dair 2. ticari sözleşme 3.800.000 TL bedel
üzerinden bugün (01.02.2021) imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir. İşin
tamamlanma süresi 3 (Üç) aydır.
Verusa Holding A.Ş. (VERUS): Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında 01.02.2021 tarihinde (bugün) Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na
ön izin başvurusunda bulunulmuştur.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar
doğrultusunda; Şirketimiz portföyünde yer alan; Erzurum İli, Palandöken İlçesi 12580 ada 1 parsel numaralı
arsa KDV dahil 3.933.628.- TL ve 12581 ada 1 parsel numaralı arsa ise KDV dahil 5.816.372.- TL olmak üzere
toplam KDV dahil 9.750.000.-TL bedel karşılığında satılmıştır.

USDTRY
Güne 7,1892 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,1872 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,200 seviyesi olarak takip edilebilir.
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: 7,1800 - 7,1700
Direnç: 7,2000 - 7,2100
EURTRY
Güne 8,6713 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,6852 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,7200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,6500 - 8,6100
Direnç: 8,7200 - 8,7500
EURUSD
Güne 1,2057 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2078 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,2100 - 1,2000
Direnç: 1,2100 - 1,2100
XAUUSD
Güne 1.859 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne
satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.851 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.851 – 1.846
Direnç: 1.863 – 1.869
BRENT
Güne 56,33 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 56,98 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz.

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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