InvestAZ Yatırım:

Hafta Kapanışında Borsalar Pozitif
Haftanın son işlem gününde seansta alıcılı bir başlangıç bekleniyor. Dün 1.534 seviyesinden kapanış yapan
BIST100 endeksinde 1.550 psikolojik seviyesinin aşılmasıyla birlikte 1.600 tekrardan potaya girebilir. Vadeli
işlemlerde sert yukarı başlangıç yapan BIST30 kontratları açılışın güçlü olacağının sinyallerini veriyor. Yurt
dışı hisse piyasalarında ABD borsaları başta olmak üzere yükselişlerin devamı da Borsa İstanbul’u
destekliyor. Türk Lirası’ndaki güçlenme eğilimi bugün yavaşlamış olsa da ilerleyen dönemlerde bu
hareketin devamı bekleniyor. Güne 7,13’ten başlayacak olan Dolar/TL’de kritik ve yakından takip edilecek
olan seviye 7,00’ın aşağı yönlü kırılması olacak.

Satır Başları:



Borsaların güne alıcılı başlaması bekleniyor. BIST100 endeksi dün 1.534, BIST30 endeksi ise 1.627
seviyesinden kapanış yapmıştı. Şubat vadeli BIST30 kontratları seans başlangıcına doğru gidilirken
1.649 seviyesinde bulunuyor ve güçlü bir açılışı işaret ediyor.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ocak ayında 66,28’e yükseldi.




TCMB, ocak ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı.
Hazine nakit bütçe dengesi açıklanıyor. Yurt içinde bugün TSİ 17.30'da ocak ayına ilişkin Hazine
nakit bütçe dengesi verisi açıklanacak.



ABD tarafında ise TSİ 16.30'da ocak ayına ilişkin istihdam piyasası verileri takip edilecek.

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 1535 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.546 ve en düşük
1.535 seviyesini gören BIST100 endeksi günü %0,2 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 endeksi
günü 36,4 milyar TL hacimle kapattı.

ŞİRKET HABERLERİ:
Sarkuysan Elektrolitik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY): Şirketimizin 28.01.2021 tarihli 1625/21.02 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimizin 300.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL
artırılmak suretiyle 600.000.000.-TL ‘ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye yeni izin süresinin 2021 - 2025 yılları
olarak tespitine ve bu sebeple Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadiline karar
verilmiştir. Bu karara ilişkin gerekli başvuru 04.02.2021 tarihinde Sermaye Kurulu Piyasası'na yapılmıştır.

USDTRY
Güne 7,1368 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,1319 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,1200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,1200 - 7,1200
Direnç: 7,1400 - 7,1600
EURTRY
Güne 8,5511 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,5364 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,5100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,5100 - 8,4900
Direnç: 8,5700 - 8,600
EURUSD
Güne 1,1966 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1964 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,200 - 1,1900
Direnç: 1,200 - 1,200
XAUUSD
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.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

Güne 1794 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1797 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk direnç 1800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1793 - 1789
Direnç: 1800 - 1803
BRENT
Güne 59,01 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 59,12 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz.
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