InvestAZ Yatırım:

Ralliye Devam
Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde rallinin devamı bekleniyor. BIST30 vadelileri dünkü
yükselişin devamına işaret ederken dün yükselen döviz kurlarında bu sabah tekrardan gerileme var.
Dolar/TL kuru 7,32 euro ise 8,98 seviyesinden işlem görüyor. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs TL
varlıkları övdüğü raporunda TL için %15 getiri öngördü. Küresel hisse piyasalarında yeni rekorlar kırılıyor.
ABD endeksleri dünkü yükselişine devam ederken Avrupa ve Asya piyasalarında da görünümler pozitif. Gün
içerisinde yurt içinde hazine nakit dengesi ve hazine borçlanma maliyetleri açıklanırken sabah seans
açılışıyla birlikte gelencek olan Almanya’da sanayi imalat üretimi ve dış ticaret dengesi takip edilecek. ABD
10 yıllıklarındaki yükseliş de yakından 2021 yılının başından itibaren en yakın takip edilecek fiyatlama
olmaya devam edebilir. Altının ons fiyatındaki $1.900 güçlü destek seviyesine gerilemesi de yine
önümüzdeki haftayla birlikte takip edilmeye devam edilecek diğer bir önemli fiyatlama olacak.

Satır Başları:








Borsalar Yılın İlk Haftasında Alışta BIST100 %1,12 artışla 1.522 seviyesinden Perşembe seansını
tamamlarken, BIST30 %1,24 artarak 1.678 seviyesine yükseldi. Döviz kurları ise yükseliş gösterdi.
Dolar kuru 7,34’e yükselirken, Euro 9,02’den alış gördü. Gram Altın ise 452 Liradan işlem görüyor.
Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan
Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının, İngiltere'de ve Güney Afrika'da ortaya çıkan virüs
varyantlarına karşı işe yaradığı belirlendi.
Washington DC'de düzenlenen Trump yanlısı protestolar sırasında Kongre binasının işgal edilmesi
ve yaşanan şiddet olaylarına Trump'ın kabinesindeki isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Yaşanan olayları neden olarak göstererek istifa eden Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun ardından
Eğitim Bakanı Betsy DeVos da istifa etti.
ABD’de Tarım Dışı İstihdam Verisi tsi 16.30’da açıklanacak. (Beklenti: 50.000)

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
Dün endeksin 1.522 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.523 ve en düşük
1.506 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,12 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 34,02 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.508
Direnç: 1.522

Şirket Haberleri:
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA): Şirketimizin stratejik optimizasyon hedefleri
ve verimlilik kriterleri doğrultusunda; Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimiz tarafından,
işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 7 Ocak
2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS): Şirketimiz ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİGM) 2021 yılı merkez ve taşra
genel bakım, geliştirme ve güncelleme hizmeti alımı için toplam 184.780.000 TL + KDV bedelli yeni bir
sözleşme imzalanmıştır. 30/12/2020 tarihi itibariyle imzalanan sözleşme 01.01.2021-31.12.2021 dönemini
kapsamaktadır.Şirketimiz ile Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. arasında İstanbul dahil 13 ilde yeni
nesil 112 acil çağrı merkezi projesi altyapı kurulumu işi hizmet ve mal alımı kapsamında toplam bedeli
138.000.000 TL + KDV bedelli üç farklı sözleşme imzalanmıştır. 30/12/2020 tarihi itibariyle imzalanan
sözleşmeler 01.01.2021-01.06.2021 dönemini kapsamaktadır.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Şirketimizin iştirak edeceği İnvision Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluş izninin alınabilmesi için bugün itibariyle Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA): Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin; sermayesini temsil eden
payların tamamına sahip olduğu DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin
Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan tutar 2.944.511.00 TL(İki milyon dokuz yüz kırk dört
bin beş yüz on bir TL) ve sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu İSTANBUL BİJUTERİ
MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş.'nin ise, Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan 67.888.00
TL(altmış yedi bin sekiz yüz seksen sekiz TL) tutarındaki kredi borcunun, bakiye anapara ve faiz toplam
tutarının tamamı ödenmiş olup, anılan bağlı ortaklıkların bankalar nezdinde herhangi bir kredi borcu
kalmamıştır.

USDTRY
Güne 7,3485 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,3400 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,3200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,3200 - 7,3000
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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Direnç: 7,3600 - 7,3700
EURTRY
Güne 9,0229 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0024 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,9800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,9800 - 8,9500
Direnç: 9,0300 - 9,0600
EURUSD
Güne 1,2266 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2260 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,2200 - 1,2200
Direnç: 1,2300 - 1,2300
XAUUSD
Güne 1.914 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.909 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.905 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.905 - .1900
Direnç: 1.915 – 1.922
BRENT

Güne 54,59 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 54,59 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz.

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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