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Borsalar Yatay Seyrine Dönüyor
Yurt içi piyasalarda yükseliş hızında bir düşüş ve bugün için yatay bir hareket bekleniyor. Dün 1.533
seviyesinden kapanış yapan BIST100 endeksini bugün sabah hafif alıcılı bir başlangıç bekliyor olacak. Borsa
İstanbul’da yeni yılın ocak ayında önce bir düzeltme, ardından tekrar 1.500 seviyesinin üzerine bir fiyat
hareketi yaşandı. Piyasalarda herkesin beklediği büyük bir düzeltme Ocak ayında yaşanmadı. Küresel hisse
piyasalarında aşı üretimleri, dağıtımı ve aşılanmalardaki gecikmelerin yansıması olmadı. Koronavirüsün
geçen yılın Mart-Nisan aylarında zirve yaptığı ve ardından yavaşladığı hatırlanırken 2021 yılında Dünya
virüsün yeni mutasyonu ile mücadele ediyor. Güney Afrika’da ortaya çıktığı düşünülen yeni mutasyon
Avrupa ülkelerinde yayılmış durumdayken Türkiye’de yeni mutant vakaları oldukça düşük görünüyor.
Baharın yaklaşması ve bilanço döneminin yoğunluğunun artmasıyla şirketlerin çok zorlu geçen 2020 yılının
son durumu açıklanmış ve geride kalmış olacak. Yurt içi borsalar için aynı zamanda jeopolitik riskler ve dış
ilişkilerde siyasi polemikler yeni ABD başkanı Biden’ın beyaz saraya girmesinin ardından bir süredir
unutulmuştu. Risk fiyatlamaları jeopolitik gelişmeler yeni yılın ilk döneminde hisse piyasalarının neredeyse
hiçbirinde aşağı yönlü baskıya henüz sebep olmadı.

Satır Başları:









Borsalar Güne Yatay Seyirde Başlaması Bekleniyor BIST100 dünkü seansta %1,46 artışla 1.533
seviyesine gelirken, BIST30 %1,63 yükselerek 1.628 seviyesinden seansı tamamladı. Döviz kurları
ise sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Dolar 7,17, Euro 8,62 seviyesinde. Brent petrol ise 58,85
$’dan işlem görüyor.
Fahrettin Koca: Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196
oldu. İki Güney Afrika, bir Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve
vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi
sürdüreceğiz.
İsviçre, yetersiz veri gerekçesiyle AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına onay vermedi.
Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Amerikalılar’a ödenecek 1.400 dolarlık yardım çeklerinin bir an
önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato’daki Demokratlar’la anlaştığını
açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen'ın Reddit kullanıcıları tarafından alınan hisselerin piyasada
yarattığı çalkantı konusunu finansal piyasa regülatörleri ile ele alacağı toplantının bugün yapılacağı
teyit edildi.
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BIST 100
Dün endeks 1.534 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1.534 ve en düşük 1.509
seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı %1,46 artışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100
endeksin günü 30,11 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür.
Destek: 1.512
Direnç: 1.533

Şirket Haberleri:
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): %100 bağlı ortaklığımız Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın
("Lifecell Ventures") sermayesi 15.000.000 EUR artırılmış olup, sermaye artırımına ait yeni pay alma
hakkımızın tamamı ödenmiştir.
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): Bilindiği üzere şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak,
elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini
aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmişti. Bu bağlamda, şirket
yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığımız olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altında yer
alan bağlı ortaklıklar Kural Enerji A.Ş., Maral Enerji A.Ş., Soral Enerji A.Ş., Güneş 5 Enerji A.Ş. ve Hanel Global
Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.'nin Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleştirilmesine karar
verilmiş olup 03.02.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır. Yine %100 bağlı
ortaklığımız olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Anatolia
Yenilenebilir Enerji A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
şirketlerinin Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. ünvanı altında birleştirilmesine karar verilmiş olup 03.02.2021
tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır. Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin diğer bağlı
ortaklıkları için de birleşme çalışmaları devam etmektedir. Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak
kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin konsolide finansal tablolarında bir etkisi
bulunmayacaktır.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL): Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 tarihli özel
durum açıklamasında, 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 Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.
hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net
işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşeceği duyurulmuştu.
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden payların devri; 340.000.000
ABD Doları işletme değeri üzerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması
sonucunda 296.979.916 ABD Doları hisse bedeli üzerinden 03.02.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE): Şirketimizin 03.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısında, 1-Erenköy Mah. Karlıbel Cad. N26/A Selçuklu / KONYA " ERENKÖY" şubesinin
demirbaşlarının, Aysel Feyza AVCU'ya 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.
Net Holding A.Ş. (NTHOL): K.K.T.C. Bakanlar Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan
kararları uyarınca mevcut sokağa çıkma yasağı tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak
şekilde 10 Şubat 2021 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan tüm otel
ve casinolarımız söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.

USDTRY
Güne başlarken 7,1643 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,1736 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz
kurunun güne alıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için direnç seviyesi 7,1800 olarak izlenebilir.
Destek: 7,1500 - 7,1300
Direnç: 7,1800 - 7,1900
EURTRY
Güne başlangıcını 8,6239 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,6259 seviyelerinden işlem
görüyor. Euro kurunun güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kurda destek seviyesi 8,600 olarak
belirlenmiştir.
Destek: 8,6000 - 8,5700
Direnç: 8,6500 - 8,6800
EURUSD
1,2033 seviyesinden güne başlayan parite 1,2011 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin
satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede destek seviyesi 1,200 olarak izlenecektir.
Destek: 1,2000 - 1,2000
Direnç: 1,2000 - 1,2100
XAUUSD
Güne 1.833 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons
Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk destek 1.811 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.811 – 1.804
Direnç: 1.830 – 1.842
BRENT
Güne başlangıcını 58,69 seviyesinden yapan Brent petrol, 58,79 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın
güne alıcılı başladığı görülmüştür.
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