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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Hafta Ortası Morallendi 

Piyasa dostu adımların atıldığı geçtiğimiz ayların ardından 2021’de TL varlıklar yatırımcıların 
gündeminde. Uluslararası yatırım bankalarının ardı ardına çıkardığı raporlarda Türk Lirası’nın ve TL 
varlıkların TCMB’nin attığı adımlar dolayısıyla artış kaydedeceği ifade edildi. JPMorgan’dan sonra HSBC de 
bugün Dolar/TL hedef fiyatını 7.00’ın altında 6,80’e çekti. Banka, TCMB’nin attığı adımların TL varlıklara 
olan ilgiyi arttıracağını söyledi. Borsa İstanbul’da alımlar sürerken BIST100 endeksi tekrar 1.500 seviyesinin 
üzerinde. Dolar/TL 7,34 seviyelerinde seyrederken kurun 7,30 destek noktasını aşağı yönde kırdığı taktirde 
satışlar hızlanabilir. Endekslere baktığımızda %1,5 değer kazanan bankalar endeksi BIST100 ve BIST30’u 
yukarı taşıyan endeks olarak öne çıkarken BIST inşaat endeksi %4,09 değer kazanarak en çok artan endeks 
olarak göze çarptı. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Çarşamba Seansına Başlıyor Dünkü seansta BIST100 Endeksi %0,39 düşüşle 1.489 

puanda, BIST30 ise düşerek 1.640 puan seviyesinden günü tamamlamıştı. Döviz kurlarında bu 

sabah hafif yükseliş görülüyor. Dolar 7,38 olurken, Euro 9,09 seviyesine yükseldi. Ons altın ise 1.945 

$ seviyesinde güne yatay seyirde başlarken, Brent petrol 53,83 $ seviyesine gerileme kaydetti. 

 İstanbul Ticaret Odası’nın, "Pandemetre 2020" araştırmasının sonuçlarına göre, geçen yıl banka 

ve kredi kartlarıyla yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı. 

 TEPAV'ın raporuna göre, iş yerlerinin %39,2’si pandeminin ilk döneminde faaliyetlerine ara 

verdiklerini, Aralık ayı itibarıyla da ancak kısmen çalışabildiklerini belirtirken, %5,2’si hala kapalı 

olduğunu bildirdi. Diğer taraftan, ilk dönemde ara verip şu an tam kapasite çalıştığını belirten 

firmaların oranı %10,6 ile sınırlı oldu. 

 Dünya Bankası’nın Ocak 2021 tarihli Küresel Ekonomik Beklentiler raporuna göre, yeni 

uygulanmaya başlayan COVID-19 aşısının yıl boyunca yaygınlaşacağı varsayımına dayalı olarak, 

küresel ekonominin 2021 yılında %4 büyümesi bekleniyor.  

 Dünya Bankası ayrıca, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini %4,5 olarak duyurdu. 

 Almanya'da 10 yıllık tahvil faizi, -%0,53'e yükselerek 5 haftaya yakın sürenin en yüksek seviyesini 

gördü. 
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BIST 100 

Endeks güne 1502 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1509 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1503 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

Şirket Haberleri: 

Emek Elektrik Endüstri A.Ş. (EMKEL): 24.12.2020 ve 31.12.2020 tarihli açıklamalarımızda 9.12.2020 

tarihinde TEAİŞ tarafından düzenlenen %85 ortaklıkla girdiğimiz ihalenin neticelendiği ve 128,258,000 TL 

sözleşmenin iş ortaklığı tarafından imzalandığı belirtilmişti. Bu kapsamda şirketimize düşen %85lik payın 

karşılığı 109.019.300 TL olarak belirtilmişti. 

Ancak ihale sonuçlandıktan sonra kurulan Emek-Set İş ortaklığı ile yapılan anlaşmaya göre ihale 

kapsamındaki ürünler 120,000,000 TL bedelle Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından üretilmesine karar 

verilmiştir. 

Bu kapsamda Emek-Set İş Ortaklığı Şirketimize 06.01.2021 tarihinde 120,000,000 TL tutarında sipariş 

vermiştir. İş ortaklığının sözkonusu proje ve olası diğer projeleri kapsamında elde ettiği karın paylaşımı 

kuruluş sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde %15 - %85 ortaklık payları doğrultusunda 

gerçekleştirilecektir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,3305 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,3886 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,3925 ve en düşük 7,3305 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3100 seviyesinde. 

Destek: 7,3100 - 7,2900 

Direnç: 7,3700 - 7,4100 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0584 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0858 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,1095 ve en düşük 9,0436 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,0300 seviyesinde. 

Destek: 9,0300 - 9,00 

Direnç: 9,100 - 9,1400 

EURUSD 

Güne 1,2294 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2331 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2345 ve en düşük 1,2276 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2400 seviyesinde. 
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Destek: 1,2300 - 1,2200 

Direnç: 1,2400 - 1,2400 

ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1950 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1957 en düşük 

1941 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1961 

seviyelerinde. 

Destek: 1945 - 1936 

Direnç: 1961 - 1966 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 53,51 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 54,17 

en düşük 53,50 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 53,80 seviyesinde hareket eden emtiada %0,37 artışla 

gözleniyor. 
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