InvestAZ Yatırım:

Dolar’da Yeni Normal
Dolar/TL kuru 7,88 ile yeni rekor kırdı. Enflasyon ve reel efektif kur verilerinin açıklanması sonrası Dolar
kuru sabah 7,80 seviyesini aşarak eski rekorlarını tazeleyerek seans sonuna yaklaşılırken 7,88 seviyesinden
işlem gördü. Amerikan başkanı Donald Trump, günün sabahında sekteye uğrattığı mali destek paketi
görüşmelerinde sona yaklaşıldığının sinyalini verdi. Hazine bakanı Steven Mnuchin ile havayollarına destek
sağlanmasını görüşen Trump, ardından ABD Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi’ye tasarıyı imzalamak
için hazır beklediğini söyledi. Trump internet üzerinden Pelosi’ye “Hızlı hareket et, imzalamak için
bekliyorum” dedi.
Amerikan borsaları dün yaşadığı sert düşüşten sonra bugün teşvik paketi haberleriyle sert yükseldi. Avrupa
borsalarında karışık bir görünüm varken yerel piyasalar Dolar/TL’deki yukarı yönlü baskı sebebiyle gün
boyu yatay bir seyir izledi.

Satır Başları:









Borsa İstanbul kapanışa doğru hafif satışta. BİST100 -%0,04 ile 1.156 seviyesinde yatay
seyrederken, BİST30 -%0,29 düşüşle 1.282 puan civarında piyasalarda seyir halindeydi. BİST
Elektrik Endeksi’nin (XELKT), %2,37 artışla borsalardan ayrışması dikkat çekti. Dolar ve Euro bugün
en yüksek seviyelerini denedi, Dolar kuru 7,87, Euro 9,27 olarak piyasalarda işlem gördü.
EPGİS: Yarından geçerli olmak üzere benzinde 16, motorinde 23 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşti.
TCMB Kotasyon repo imkanı ile piyasayı 8 milyar 245 milyon TL fonladı.
Hazine: TRD081021T11 ISIN kodlu 6 ayda bir %0,75 kira ödemeli 14.282 kilogram (995/1000
saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
ECB/Lagarde: Kriz sonrasında Euro Bölgesi'de daha fazla farklılaşma, ayrışma riski görüyorum.
Lagarde ayrıca, hedeflere ulaşılabilmesi için bolca teşviğin devam ettirilmesi gerektiğine işaret etti
ve ECB'nin teşviklerin erken geri çekilmesine karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
ABD'de Nasdaq endeksi 132,70 puan yükseldi (1,19%), S&P 500 endeksi 40,33 puan yükseldi
(1,20%), Dow Jones endeksi 332,75 puan yükseldi (1,20%).

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 1.150 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.157 en düşük 1.147
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1.154 seviyesinde hareket ediyor.
Günü kazançsız kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 14,6 milyar TL
seviyesinde.

Şirket Haberleri:
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA): Borsada işlem gören hisselerle ilgili yatırımcılardan gelen
sorulara ilişkin açıklamamızdır: Şirketimiz ortaklarının sahip olduğu toplam hisse sayısı 16.800.000 adettir
( %100 ). Bu hisselerin 9.307.240 ( % 55,40 ) adedi şu an Yönetim Kurulunda bulunan kişilere aittir ve daha
önce yapılan KAP açıklamalarında belirttiğimiz üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizin sahip oldukları ve
Şirketin yönetim yetkisini temsil eden bu hisse senedi sayıları 10 seneden fazla süredir değişmemiştir.
Bahsi geçen kote edilen adetler hissesini borsada işleme açan ortakların hisselerinin toplamıdır ve bu
kişilerin kendi kararları ile belirledikleri miktarlar olduğu için değişkenlik göstermektedir.Dolaşımdaki hisse
senetleri, ortaklarımızın talebi ile dolaşıma açıldığında tarafımızca aracı kuruma bildirilmekte ve KAP ‘ta
bunu hemen yayınlamaktadır. Şirket yönetim kurulunun ve diğer yöneticilerinin görev ve yetkisi bununla
sınırlıdır. Ortaklarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.
Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME): Şirketimiz iştiraklerinden Sönmez Çimento
A.Ş.'nin , çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı
stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamış
olduğu bildirilmişti. Gelişmeler değerlendirilip devam edilmemesi kararı alınarak, karşılıklı olarak
görüşmeler ve süreç sonlandırılmıştır.

USDTRY
Güne 7,7979 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8873 en düşük 7,7815
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8598 seviyesinde hareket eden kur günü %0,8 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9000 seviyesinde.
Destek: 7,8000 – 7,7400
Direnç: 7,9000 – 7,9500
EURTRY
Güne 9,1529 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,2831 en düşük 9,1278
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,2468 seviyesinde hareket eden kur günü %1,03 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,3100 seviyesinde.
Destek: 9,1600 – 9,0600
Direnç: 9,3100 – 9,3700
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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EURUSD
1,1733 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1782 en düşük 1,1725
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1762 seviyesinde hareket eden parite günü %0,24 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1700
Direnç: 1,1800
XAUUSD
Güne 1.877 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.898 en düşük 1.873 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.883 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,26 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1.896 seviyesinde.
Destek: 1.871 – 1.860
Direnç: 1.896 – 1.910
BRENT
Güne 41,91 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,43 en düşük 41,53 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 41,59 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,49 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
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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