InvestAZ Yatırım:

Borsa Kazançlarını Geri Verdi
Borsa İstanbul seansın ikinci yarısında kazançlarını geri verdi. BIST100 endeksi 1.544’e kadar yükseldiği
günün kapanışına yaklaşılırken 1.536 seviyesinde seyrediyor. Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında güçlü
duruşuna devam etmesine rağmen gün içi kazançlarını kısmen geri verdi. Euro/Dolar paritesi uzun bir
aradan sonra 1.20 seviyesinin altını gördü. 1.24’e kadar yükselen parite 1.20 kritik eşiğinde zaman
geçirdikten sonra akşam saatlerinde 1.1980 seviyesinden işlem görüyor. DXY dolar endeksi 90 sınırının
altına inmesinin ardından güçlenme eğiliminde, ons altın ve ons gümüş fiyatları bugün sırasıyla %2,12 ve
%2,31 değer kaybetmiş durumda. ABD borsaları açılışta yükselişle başlıyor ve rekor seviyelerine yakın
fiyatlarda. Küresel risk iştahı hisse piyasalarında yılın ikinci ayında da devam ediyor ve hafif düzeltme
hareketleri yaşansa da yön genel itibarı ile hala yukarı. ABD hazine bakanı Yellen maliye politikasında büyük
aksiyon alınmasının ve genişlemeci politikaların ivedilikle yaşama geçirilmesi uyarısında bulundu.
Gamestop hisselerinde yaşanan olaylara da değinen bakan Yellen, finansal piyasaların etkin çalışması için
gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğini söyledi.

Satır Başları:









Borsalar Akşam Saatlerine Doğru Yatay Seyrediyor BIST100 %0,18 artışla 1.536 seviyesinde yatay
seyrederken, BIST30 %0,09 artışla 1.630 puan seviyesine geldi. Döviz kurları düşüş gösterirken,
Altındaki gerileme dikkat çekti. Ons Altın 1.794 $’a, gram altın 412 Liraya geriledi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ocak itibarıyla 95,54 milyar dolar oldu(Önceki $93,33Mlr)
Altın rezervleri 42,17 milyar dolar oldu(Önceki $42,82Mlr) Brüt döviz rezervleri 29 Ocak itibarıyla
53,37 milyar dolar oldu(Önceki $50,51Mlr).
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.3764 (Önceki 17.3877) oldu.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları +33 bin ile 779 bin (beklenti 830 bin), devam eden işsizlik
başvuruları -193 bin ile 4.592.000 oldu.
Ons Altın, 1.800 $’ın altını görerek 1.794 $’a geriledi.
ABD Hazine Bakanı Yellen: Küçük işletmelerin yardıma ihtiyaçları var. Biden bunu partiler üstü bir
şekilde yapmak istiyor, işbirliği arıyor.

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 endeksi açılışta 1.538 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.545 en düşük
1.531 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.534 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,25 kazançla
kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 25 milyar TL civarında seyrediyor.
Destek: 1.530
Direnç: 1.542

Şirket Haberleri:
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan Adana İli Sarıçam
İlçesi Suluca Mahallesi 622 Ada 4 Parsel üzerindeki 18.199 m2 arsa üzerinde bulunan 10.790 m2 deponun
3.600 m2 depolama alanı "Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş."ye 6 aylığına kiraya
verilmiştir. Kiraya verilen depodan 6 ayda 283.200-TL+KDV gelir elde edilecektir.

USDTRY
Güne 7,1643 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,1780 en düşük 7,0970
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,1376 seviyesinde hareket eden kur günü %0,38 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,100 seviyesinde.
Destek: 7,1000 - 7,0600
Direnç: 7,1800 - 7,2200
EURTRY
Haftanın dördüncü işlem gününe 8,6239 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
8,6563 en düşük 8,5184 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5652 seviyesinde hareket eden kur günü %0,7
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,500 seviyesinde.
Destek: 8,5000 - 8,4400
Direnç: 8,6400 - 8,7200
EURUSD
1,2033 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2044 en düşük 1,1983
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1985 seviyesinde hareket eden parite günü %0,4 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2000 seviyesinde.
Destek: 1,2000 - 1,1900
Direnç: 1,2000 - 1,2100

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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XAUUSD
Ons Altın seans 1.833 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.835 seviyesi görülürken,
en düşük 1.798 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1.822 seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %-1,87
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1.786 seviyesinde.
Destek: 1.786 – 1.774
Direnç: 1.823 – 1.847
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününde 58,69 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 59,01 en
düşük 58,45 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %0,07 artışla işlem gören Brent petrol 58,73
dolardan alıcı buluyor.
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