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InvestAZ Yatırım:  

Haftaya Pozitif Başlangıç 

BIST100 endeksi yükselme ivmesinde düşüş yaşasa da geçtiğimiz haftayı 1.527’den kapattı. Küresel hisse 
piyasalarının genelinde yeni haftanın başlangıcı için yüksek risk iştahı gözlemleniyor. Asya ve Avrupa 
endeks vadelilerinin büyük bir bölümü artıyor. Geçen hafta döviz fiyatlarında yaşanan pozitif gelişmelerin 
devamında Dolar/TL’de yeni haftaya 7,04’ten giriş yapıyoruz. TCMB başkanının 2021 yılında faiz indirimine 
gidilmek için henüz çok erken olduğunu ifade etmesiyle düşüşü hızlanan bir dolar kuru izlemiştik. Bu hafta 
7.00 seviyesinin aşağısını test etmesini beklenebilir. BIST100 endeksinin 1.550 hedefi devam ederken 1.515 
seviyesi destek olarak takip edilebilir. Açılışta sert alıcılı bir borsa açılışı bekliyoruz. Gün içerisinde alımların 
devam etmesi de beklenebilir. Ekonomik veri takviminde öne çıkanlar ise Almanya sanayi üretimi ile bugün 
gelmesi beklenen İş Bankası bilançosu olacak. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yeni Haftaya Başlıyor BIST100 ve BIST30’un küresel borsalardaki alımlara paralel olarak 

haftaya alışla başlaması beklenirken, döviz kurları haftaya düşüşle başladı. Dolar 7,04 seviyesinden 

işlem görürken, Euro 8,48 seviyesine geriledi. Gram altın ise 411 Liradan işlem görüyor. Brent 

petrol ise 59,87 $’a yükseliş gösterdi. 

 Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "TSPB'nin belirlediği standartlarda 

hazırlanmış Ana Pazar ve Alt Pazar şirketlerine dair daha fazla araştırma raporu üretilmesi için aracı 

kurumlarımıza finansal destekte bulunacağız." dedi. 

 TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Koza Altın İşletmeleri hakkında yargı kararı kesinleştikten sonra 

şirketin Türkiye Varlık Fonu’na devri seçeneklerden birisi haline gelecek. 

 Janet Yellen'in yeni koronavirüs teşvik paketinin Kongre'den geçmesi için Biden'in herkes ile 

çalışmaya hazır olduğu söylemi, petrol fiyatlarındaki pozitif seyir ve S&P 500 şirketlerinin 

açıklayacakları mali tablolara yönelik beklentiler ile vadeli endekslerde yükseliş gözleniyor. 

 ABD’de Temsilciler Meclisi’nde hakkında ikinci defa alınan azil kararının ardından Eski Başkan 

Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına Salı günü başlanıyor. 
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BIST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde BIST100 endeksi seansı 1.527 puan seviyesinden tamamlamıştır. 

Endeks, bir önceki seans işlemlerinde en yüksek 1.550 ve en düşük 1.527 seviyesine gelirken günü % -0,5 

kapatmıştır. Dünkü seansta endekste 27,89 milyar TL hacim görülmüştür. 

Destek: 1.527 

Direnç: 1.543 

 

Şirket Haberleri: 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): Bilindiği üzere şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, 

elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini 

aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmişti. Şirketimizin 03.02.2021 

tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Kural Enerji A.Ş., Maral Enerji A.Ş., Soral Enerji A.Ş., Güneş 5 

Enerji A.Ş. ve Hanel Global Gayrimenkul Pazarlama A.Ş. şirketlerimiz Margün Enerji Üretim Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. ile birleşmiş olup Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşme sonrası nakden 

ödenmiş sermayesi 310.000.000 TL olmuş ve 05.02.2021 tarihi itibariyle tescil edilmiştir. 

Yine Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. şirketlerimiz Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. ünvanı altında birleşmiş olup Anatolia 

Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ninbirleşme sonrası nakden ödenmiş sermayesi 17.000.000 TL olmuş ve 05.02.2021 

tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin diğer bağlı ortaklıkları için de birleşme 

çalışmaları devam etmekte olup süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. 

Altınyağ Madencilik ve Eneri Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD): 26.10.2020 tarihli özel durum 

açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara 

Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirketimiz bünyesine geçmiştir. Söz 

konusu kömür işletmemiz, Çan Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk ( 1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) 

uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Şirketimiz, maden sahamızdaki kömür 

rezervini, bölgedeki termik santraller başta olmak üzere sanayi tesislerinde değerlendirme çalışmalarına 

devam edecektir. 

 

USDTRY 

7,0546 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,0637 seviyesinde. Döviz kurunun güne alıcılı 

başladığı görülmüştür. USD/TRY için direnç 7,0800 destek seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 7,0500 - 7,0400 

Direnç: 7,0800 - 7,0900 
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EURTRY 

Sabahın erken saatlerinde 8,5051 seviyesinden işlem gören Euro, 8,5080 seviyesinde. Döviz kurunun güne 

satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,4900 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 8,4900 - 8,4600 

Direnç: 8,5300 - 8,5400 

EURUSD 

1,2045 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2038 seviyesinden işlem 

görüyor. Paritenin güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kur için destek 1,200 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

1.812 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne 

başlangıcını alıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk direnç 1.819 seviyesi olarak kullanılabilir. 

Destek: 1.808 – 1.803 

Direnç: 1.819 – 1.824 

BRENT 

Erken saatlerde 59,56 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 59,88 

seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne alıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür. 
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