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TCMB Rezervleri Dolar’ı Baskılıyor
Merkez Bankası bilançosunda net rezervin rekor düşük seviyeye gerilemesiyle Dolar/TL 7,35’e yükseldi.
Uluslararası yatırım bankaların peşi sıra 7.00 ve altında hedef fiyat verdikleri Dolar/TL gün içerisindeki
kayıplarını geri aldı. Borsa İstanbul günü pozitif kapatmaya hazırlanıyor. BIST100 endeksi kapanış öncesi
gün içerisinde gördüğü ve tarihi rekor seviyesi olan 1.519’a yakın seviyelerden işlem görüyor. ABD 10 yıllık
tahvilleri enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve Biden başkanlığı ile Mart ayından bu yana %1’in üzerinde
%1.07’ye kadar yükseldi. 10 yıllıklarda devam eden artış ile gözler Fed’e ve faiz artırımı ihtimaline çevrildi.
Fed yetkilileri 2021 boyunda faizlerin sıfır seviyesinde kalacağını, finansal varlık alımlarının yıl sonuna kadar
devam edeceğini belirtti. ABD faizlerinde yukarı revizyon, rekor fiyatlardan işlem gören hisse piyasaları ve
borsalarına negatif etki edebilmesi sebebiyle Fed yetkililerinden piyasa yönlendirmesi adımları geldi.
Mevcut başkan Jerome Powell göreve geldiğinde 2018 yılı sonu para politikasında sıkılaşmaya gitmeye
çalışmış, piyasalardaki büyük türbülans sebebiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. 2021 yılının da
2018’den farklı olmayacağını düşünüyor, Fed’in orta vadede faizleri yükseltme veya bilanço büyüklüğünü
küçültme şansının bulunmadığını öngörüyoruz.

Satır Başları:








Borsalar Güne Alışla Başladı BIST100 %0,57 artışla 1.513 seviyesinden işlem görürken, BIST30
%0,61 artışla 1.668 puan seviyesindeydi. Döviz kurları ise yükseliş gösterdi. Dolar kuru 7,34’e
yükselirken, Euro 9,02’den alış gördü. Gram Altın ise 452 Liradan işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 841 milyon dolar düşüş gösterdi
ve tarihi düşük seviyesine geldi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 15 milyar 530
milyon dolar olan net uluslararası rezervler 31 Aralık ile sona eren haftada 13 milyar 689 milyon
dolara geldi.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.7649 (Önceki 16.7212) oldu.
Credit Suisse, Dolar/TL'de kısa vadeli hedefi 7,00'ye revize etti.
Euro Bölgesinde Aralık'ta öncü TUFE yıllık -%0,3 (Beklenti -%0,2) olarak açıklandı.

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 1.512 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.519 en düşük 1.506
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.515 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %0,64 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 29 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.509
Direnç: 1.515

Şirket Haberleri:
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova
İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 3 Parsel üzerindeki 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2
deponun 8.700 m2 depolama alanı "Damco Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. (Denmark Maersk)"e 5
seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 20.000.000-TL+KDV gelir elde
edilecektir.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortalığı A.Ş. (SNGYO): Şirketimiz 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri
arasında 1.1090 adet konut ve 28 adet ticari ünite olmak üzere toplam 1.118 adet bağımsız bölümün
satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç)
1.099.568.146-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 1.612 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi
gerçekleştirilmiştir.
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): COVID-19 virüsünün
tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan Diagnovital Influenza –A/B- SARS-COV-2 MULTIPLEX REAL
TIME PCR KIT' inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün
Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Şirketimizin katılmış olduğu, Dicle Elektrik
Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 21.12.2020 tarihli 1005024 ihale numaralı, vergiler hariç 20.284.997,67
TL tutarında teklif verdiği, " Batman 6.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" İhalesinde, sözleşmeye
hak kazandığımız, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı olarak tarafımıza
bildirilmiştir. Toplam tutarı vergiler hariç 20.284.997,67 TL olan söz konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye
davet yazısı beklenmektedir, bu sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli
açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

USDTRY
Güne 7,3067 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3489 en düşük 7,2382
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3381 seviyesinde hareket eden kur günü %0,44 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3800 seviyesinde.

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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Destek: 7,2700 - 7,2000
Direnç: 7,3800 - 7,4200
EURTRY
Haftanın dördüncü işlem gününe 9,0079 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
9,0316 en düşük 8,8939 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0199 seviyesinde hareket eden kur günü %0,13
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,0700 seviyesinde.
Destek: 8,9300 - 8,8400
Direnç: 9,0700 - 9,1200
EURUSD
1,2324 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2345 en düşük 1,2245
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2278 seviyesinde hareket eden parite günü %0,37 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2200 seviyesinde.
Destek: 1,2200 - 1,2200
Direnç: 1,2300 - 1,2400
XAUUSD
Güne 1.919 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.928 en düşük 1.909 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.918 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,12 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk desteği 1.907 seviyesinde.
Destek: 1.907 – 1.899
Direnç: 1.926 – 1.936
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününe 54,16 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 54,89
en düşük 53,94 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 54,17 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,24 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.

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
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