InvestAZ Yatırım:

Yeni Anayasa
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde yeni anayasa için ortamın uygun olduğu ve sürece tüm partilerin
katılması gerektiği var. Sabah açıklanan verilere göre Türkiye’de işsizlik 2020’nin Kasım ayında geçen yılın
aynı dönemine göre %0,4 puan düşüşle %12,9 oldu. Genç nüfus işsizliği ise %25,4 olarak kayıtlara geçti.
Borsa İstanbul güne Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını beklerken yükselişle başladı ancak öğle saatlerine
doğru kazançlarının bir kısmını geri verdi. BIST100 endeksi 1.550 ve 1.552 seviyelerinde bulunan direnç
seviyelerini uzun süreli geçemezken Deutsche Bank, BIST30 endeksinde yükseliş potansiyelinin sürdüğünü
raporladı. Dolar/TL Cumhurbaşkanı’nın dün akşam milli uzay programı ve bugün reform gündemi ile ilgili
yaptığı açıklamalar sonrasında 7,05’e kadar geriledi.

Satır Başları:








Borsaların Gün Ortasına Doğru Alıcılı BIST100 %0,45 artışla 1.550 puan seviyesinden işlem
görürken, BIST30 %0,27 yükselişle 1.647 seviyesinde. Döviz kurları ise hafif satıcılı işlem görüyor.
Dolar 7,05, Euro ise 8,55 seviyelerine geriledi. Brent petrol ise 61,38 $’a yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tercihimiz tüm siyasi partilerin yeni Anayasa sürecinin içinde yer
almasıdır. Salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladık. Sıkıntıların çözümü için sürekli yeni destek
programları geliştiriyoruz. Yatırım programımızda yer alan projeleri ihmal etmiyoruz.” dedi.
İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,68 bir önceki yılın aynı ayına
göre %25,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,74, işçilik endeksi %0,20 arttı.
Fitch Ratings, Türkiye'nin de aralarında olduğu önde gelen gelişmekte olan ekonomilerin
tartışılacağı bir webinar düzenleyecek.
Rusya, yaz ortası itibarıyla nüfusunun %70'ini aşılamayı planlıyor.

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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BIST 100
Güne 1.553 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde yüksek 1.557 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1.552 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Destek: 1.548
Direnç: 1.557

Şirket Haberleri:
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO): Yönetim Kurulu tarafından Ankara ili,
Çankaya ilçesi, Çankaya/Kavaklıdere Mahallesi, İran Caddesi, 6049 Ada, 21 Parselde yer alan AnkaraÇankaya projesinden; 28.12.2020 tarihli ekspertiz değeri KDV hariç 3.420.000 TL olan C Blok 23 no'lu
bağımsız bölümün, satış bedelinin 1.100.000 TL'si peşin, kalan bedeli ise takip eden on ay içerisinde
taksitler halinde tahsil edilmek üzere KDV hariç 3.474.576 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.

USDTRY
Gün ortasında 7,0511 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,0703 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,0894 ve en düşük 7,0423 seviyelerinden işlem gören kur hafif
satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,0300 seviyesinde.
Destek: 7,0300 - 7,0100
Direnç: 7,0800 - 7,1100
EURTRY
Şu saatlerde 8,5530 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,5716 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,5978 ve en düşük 8,5388 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,5300 seviyesinde.
Destek: 8,5300 - 8,5000
Direnç: 8,5900 - 8,6200
EURUSD
Güne 1,2117 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2125 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2144 ve en düşük 1,2075 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2000
Direnç: 1,2200 - 1,2200

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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ALTIN
1.836 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.847 en düşük 1.834
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk direnç 1.847 seviyesi
olarak izlenebilir.
Destek: 1.834 – 1.828
Direnç: 1.847 – 1.854
BRENT
Brent petrol haftanın üçüncü işlem gününe 61,22 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek
61,48 en düşük 60,87 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 61,38
olarak %0,26 artışla seyir ediyor.

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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