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InvestAZ Yatırım:  

1.550 

BIST100 endeksi tekrardan 1.550 sınırını geçti. Güne hafif alıcılı başlayan endeksler öğle saatlerine doğru 
yukarı yönlü fiyat hareketlerine sahne oldu. ABD başkanı Biden mali paket çalışmalarını hızlandırıyor. Eski 
ABD başkanı Donald J. Trump’ın azil süreci senatoda görüşüldü. Borsalarda küresel risk iştahında düşüş 
görülmezken Borsa İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın vereceği “Güzellik” fiyatlanmaya devam 
ediyor. Günün en dikkat çeken endeksi %3,82 yükseliş kaydeden madencilik endeksi oldu. Altın 
fiyatlarındaki artışa paralel Koza Altın hisselerindeki yükseliş madencilik endeksinin lokomotifi oldu. 
Euro/dolar paritesinde 1.21’in üzerine yükseliş kaydedildi. Altın ve gümüş fiyatları hafta başından beri 
yükselişine devam ediyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Gün Ortasına Doğru Alışta Seyrediyor BIST100 %0,81 artışla 1.547 seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %1,03 yükselerek 1.642 puana geldi. Döviz kurları bugün yükselişte görüldü. 

Dolar 7,09, Euro 8,59 EUR/USD paritesi 1,21 seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın ise 420 

Liradan alış gördü. 

 Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ziyareti sırasında, “Eğer sabırlı olursak 2023 yılına kadar 

enflasyon % 5 olabilir. Enflasyon düşürmesinde çok kararlıyız.” değerlendirmesi yaptı. 

 Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 109 milyar 870 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en 

düşük ve en yüksek faiz % 18,50 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise % 17,00 oldu. 

 Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, önde gelen üreticilerin arz kısıntısını disiplin içinde 

uygulamaya devam etmeleri ve akaryakıt talebinde toparlanmanın piyasalara destek vereceği 

beklentileri ile 13 ayın zirvesini gördü. 

 Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini bir kez daha yükseltti. Yeni koronavirüs 

yardım paketinin büyüklüğü konusunda beklentisini 1,1 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolar 

seviyesine çıkaran Goldman Sachs,2021 yılının ikinci çeyreği için ABD ekonomisinde büyüme 

beklentisini de % 10'dan 11'e yükseltti. 
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BIST 100  

BIST100, 1.539 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en yüksek 1.551 seviyesini gören endeks, 

gün ortasında 1.551 seviyelerinde seyir ediyor.  

Destek: 1.536 

Direnç: 1.551 

 

Şirket Haberleri: 

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): 08.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile dolaylı bağlı 

ortaklığımız Global Ports Holding Plc'nin %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("GLİ") 

250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) 

refinansmanı kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmış olan Antalya Limanı satışının tamamlanması 

durumunda elde edilecek fonların kullanımını da içeren bir teklif açıkladığını ve bu adım ile Şirketin mevcut 

brüt borç tutarının azaltılması ve vade yapısının uzatılmasının hedeflediğini kamuoyuna duyurmuştuk. Bu 

kapsamda, GLİ belli başlı yatırımcılarla görüşmelere başlamış olup, refinansman teklifini değerlendirmek 

üzere özel bir komite oluşturmuştur. Bu süreçte, görüşülen yatırımcılardan karşı teklif gelmiş olup, söz 

konusu teklif değerlendirilmektedir. Görüşmeler devam etmektedir; konuya ilişkin önemli gelişmeler 

kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. 

İhlas Holding A.Ş. (IHLAS): Otuz yıldır içinde bulunduğumuz sağlık sektöründeki faaliyetlerimizi daha da 

artırabilmek adına İstanbul'da bulunan 75.000 m2 kapalı alan içinde 400 yatak ve 18 ameliyathane ile 

hizmet veren Özel İstanbul Medicine Hospital (Eren Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.) ile ortaklık dahil 

muhtelif konularda işbirliği yapmak adına görüşmeler başlatılmış ve gizlilik anlaşması yapılmıştır. 

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM): T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 16.01.2021 – 

16.01.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, genel teşvik uygulamaları kapsamında Gümrük Vergisi 

Muafiyeti ve Katma Değer Vergisi İstisnası destek unsurlarını ihtiva eden 06.02.2021 tarih ve 519970 

numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): ASELSAN ile EZE İnşaat A.Ş. arasında Gebze Darıca Metro 

Sinyalizasyon Sistemi Temini ile ilgili olarak 08/02/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu 

sözleşme kapsamında ASELSAN'a toplam 16.995.000,- AVRO tutarında "Gebze Darıca Metro CBTC-

Sürücüsüz Sinyalizasyon Sistemi" siparişi verilmiştir. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılı içinde 

tamamlanacaktır. 

Marmaris Altınyunus Turistlik Tesisler A.Ş. (MAALT): Şirketimiz 22.01.2021 tarihinde yapmış olduğu Özel 

Durum Açıklamasını takiben; Talya Oteli'nde hurda değeri bulunan ve büyük kısmının faydalı ömürleri sona 

ermiş olan muhtelif makina,teçhizat ve demirbaşın Sahalar Metal Demir Çelik Hurdacılık Nakliye Harfiyat 

İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 4.050.000 TL + KDV peşin bedel ile 

satışına karar verilmiş ve satış sözleşmesi imzalanmıştır. 
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USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,0899 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,0784 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,1413 ve en düşük 7,0620 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor. 

Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,1300 olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,0500 - 7,0200 

Direnç: 7,1300 - 7,1800 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,5806 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,5348 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,6212 ve en düşük 8,5143 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,6300 seviyesinde. 

Destek: 8,5200 - 8,4700 

Direnç: 8,6300 - 8,6800 

EURUSD 

Gün açılışını 1,2052 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,2097 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2098 ve en düşük 1,2046 seviyelerine geldiği 

görülen paritenin hafif alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 

1,2100 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

ALTIN 

Ons Altın güne 1.830 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif alıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en yüksek 

1.845 en düşük 1.829 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda 1.839 seviyelerinden işlem gören ons 

altın için ilk direnç 1850 seviyelerinde. 

Destek: 1.834 – 1.823 

Direnç: 1.850 – 1.856 

BRENT 

Brent petrol haftanın ikinci işlem gününe 60,67 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en yüksek 

61,27 en düşük 60,66 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 60,94 seviyesinden işlem 

görürken %0,4 artışla işlem görüyor. 
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