InvestAZ Yatırım:

2021’e Güçlü Başlangıç
Yeni yılın ilk işlem günü TL varlıklar ve yurt içi piyasalar için coşkulu geçti. BIST100 endeksi 1.500 hedefine
değerken Türk Lirası dolar ve euro karşısında değer kazandı. BIST endekslerinde Koza Altın hisselerinin sert
yükselişi sebebiyle madencilik endeksi günün açık ara en çok değer kazanan endeksi olurken yatırım
ortaklıkları, faktöring firmaları, taş toprak endeksi ve elektrik endeksi gibi gösterge endeksler de %3
dolaylarında değer kazandı. 2020 yılı enflasyon verisinin açıklanmasından sonra yükselişini devam ettiren
Borsa İstanbul hisseleri yeni yıla güçlü başlayarak yatırımcı ilgisini ve risk iştahını artırmaya devam ediyor.
Yurt dışında ABD borsaları rekor seviyelerden açılış yaptı. Günün en dikkat çeken fiyatlamalarından önde
gelenleri %2 den fazla değer kazanan ons altın ile %3,80 değer kazanan ons gümüş oldu.

Satır Başları:









Borsalar Yılın İlk Seansında Alıcılı BIST100 %1,40 artışla 1.497 puan seviyesine yükselirken, BIST30
%1,32 artışla 1.657 puan seviyesinden işlem görüyor. Gün ortasında döviz kurları yatay seyrine
devam etti. Brent petrol 51 $’a gerilerken, ons altın 1.940 $’a yükseldi.
EPGİS: 05/01/2021 itibarıyla LPG Oto gazda 34 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşti, artış mevcut
Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına
yansımayacak.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.3849 (Önceki 17.9662) oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (672 Gün) ve 5 yıl (1.729 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı
gerçekleştirdi. 2 Yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 160,0 milyon TL, satışların
nominal tutarı 2 milyar 138,0 milyon TL oldu. İhaleye 4 milyar 697,0 milyon TL nominal teklifin
geldi. İhalede bileşik faiz en düşük %14,90, ortalama %15,04, en yüksek %15,15, basit faiz ortalama
%14,51 seviyesinde geldi.
OPEC Ortak Teknik Komite Toplantısı izlenecek politika konusunda resmi bir tavsiye olmadan sona
erdi.

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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BİST 100
Güne 1.482 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.500 en düşük 1.479
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.496 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %1,32 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 26 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.492
Direnç: 1.500

Şirket Haberleri:
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı
olarak Pakistan'ın Sialkot şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC): % 58,13 oran ile Şirketimiz ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik
Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 alınan karar neticesinde "Sermaye Avansı" olarak
transfer edilen 435.419.600 TL Şirketimiz banka hesaplarına girmiştir.
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT): K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar
doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç) günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler
şeklinde değiştirilmesi sebebiyle; KKTC'de bulunan otellerimizde müşteri kabulleri durdurulmuş olup
faaliyetlerine ara verilmiştir.

USDTRY
Güne 7,4355 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4426 en düşük 7,3404
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3683 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,83 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3200 seviyesinde.
Destek: 7,3200 - 7,2800
Direnç: 7,4300 - 7,4900
EURTRY
Haftanın ilk işlem gününe 9,0917 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1380 en
düşük 9,0005 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0604 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,16 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9900 seviyesinde.
Destek: 8,9900 - 8,9300
Direnç: 9,1300 - 9,2000
EURUSD
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1,2227 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2306 en düşük 1,2226
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2295 seviyesinde hareket eden parite günü %0,69 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2300 seviyesinde.
Destek: 1,2200 - 1,2200
Direnç: 1,2300 - 1,2400
XAUUSD
Güne 1.904 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.942 en düşük 1.904 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde seviyesinde hareket eden değerli metal günü %2,34 artışla kapatmaya hazırlanıyor.
Ons Altın için ilk direnci 1.954 seviyesinde.
Destek: 1.916 – 1.891
Direnç: 1.954 – 1.967
BRENT
Haftanın ilk işlem gününe 51,47 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 53,33 en
düşük 51,39 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 52,38 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,12 artışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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