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InvestAZ Yatırım:  

1.550 Seviyesi Geçilemiyor                         

BIST100 endeksinde 1.550 seviyesinin üzerinde kalıcılık yine sağlanamadı. Akşam saatlerine doğru düşüşe 

geçen endekslerden BIST30’un bankalar öncülüğündeki düşüşü, BIST100’ü de aşağıya çekti. Dolar/TL’nin 

düşüşü sürdü ve kur 7,02’ye kadar gevşedi. 7,00 seviyesini aşağı yönlü test etmesi beklenen ABD Doları’nın 

yarın cari açık verisi sonrası vereceği tepki yakından izlenecek. 2020 yılı Aralık ayı cari işlemler hesabının 

$3,45 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.  

 

Satır Başları: 

 

 Borsalar Hafif Satıcılı Seyir Ediyor BIST100 %0,15 düşüşle 1.544 puan seviyesinden işlem görürken, 

BIST30 %0,43 düşüşle 1.638 seviyesinde. Döviz kurları ise hafif satıcılı işlem görüyor. Dolar 7,02, 

Euro 8,53 seviyesine geriledi. Gram altın ise 416 liraya düşüş gösterdi. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ticaret faaliyetlere önemli katkı sağlayacak doğal 

gaz vadeli işlemler piyasası İstanbul Enerji Borsası bünyesinde bu yıl açılacak.” dedi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.1094 (Önceki 16.9988) oldu. 

 TCMB: Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ilişkin bilgilendirme 

yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla MÜSİAD ziyaret edildi. MÜSİAD yönetimine, 

2023'te %5 enflasyon hedefine yönelik güçlü destekleri nedeniyle teşekkür ederiz. 

 Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 5 Şubat itibarıyla 14,02 milyar dolar oldu(Önceki 

13,77MLR). 

 OPEC: OPEC'in petrol üretimi Ocak'ta 181 bin varil/gün artışla 25 milyon 496 bin varil/gün oldu. 

Global petrol üretimi Ocak ayında 430 bin varil/gün arttı. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1.549 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.558 en düşük 

1.544 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.549 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 0,13 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 23 milyar TL civarında seyrediyor. 

Destek: 1.544 

Direnç: 1.558 

 

Şirket Haberleri: 

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR): Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü tarafından, Muğla İli Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi 467/1 parsel, 23.323.03 m2, 0,15 emsal 

konut imarlı  arsa niteliğinde taşınmazın satışına ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif usulü ile 11.02.2021 tarihinde yapılan ihalede, kapalı zarfta verdiğimiz teklif, en 

yüksek 3 teklif arasına girmemiştir. 

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM): Sermayesinin tamamı şirketimize ait olan Ostim 

Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.‘nin, 04.01.2021 tarih ve 518782 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 

gerçekleştirmekte olduğu, "Metalden Kalıp ve Döküm Modeli İmalatı tesisi yatırımı" için gerekli makine ve 

teçhizatın finansal kiralama yoluyla alımı için leasing sözleşmesi 11.02.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK): Şirketimizin Ana Hissedarı 

Nersan Endüstri  Yatırımları Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda Sahibi 

bulunduğu 11.300.000 adet A grubu hisse senedi; TTK'nın 342.ve 343. Maddesi gereğince 4. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin onayladığı 11 TL birim fiyattan Toplam 124.300.000 TL bedel ile ayni sermaye olarak Nersan 

Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi'ne konulmuştur. 

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): YUMURTALIK PETROKİMYA YATIRIMI HAKKINDA  

Şirketimiz daha önce, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında Adana ili Yumurtalık 

ilçesinde yer alan yaklaşık 6.800 dönümlük alanda şirketimizin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve 

Polimer üretim tesisi kurulması ile Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici 

Polimer (SAP), Polyester Cips tesisleri ve Liman yapımını içeren toplam 11,8 milyar dolarlık yatırım kararını 

kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu yatırıma ilişkin yer tahsisi talebimizle ilgili olarak arsanın şirketimizce satın 

alma, tahsis veya kiralanması hususuna yönelik olarak görüşmelerimiz devam etmektedir." 

 

USDTRY 

Güne 7,0569 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,0666 en düşük 7,0082 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,0169 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,58 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 6,9900 seviyesinde. 
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Destek: 6,9900 - 6,9700 

Direnç: 7,0500 - 7,0900 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 8,5578 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

8,5845 en düşük 8,5253 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5353 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,25 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,5100 seviyesinde. 

Destek: 8,5100 - 8,4900 

Direnç: 8,5700 - 8,6100 

EURUSD 

1,2120 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2150 en düşük 1,2114 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2143 seviyesinde hareket eden parite günü %0,19 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1.843 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.848 seviyesi görülürken,  

en düşük 1.834 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1.842 seviyesinden işlem  gören  Ons Altın günü %-0,03 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1.835 seviyesinde. 

Destek: 1.835 – 1.828 

Direnç: 1.849 – 1.855 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününde 61,11 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 61,49 en 

düşük 60,83 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde kazançsız işlem gören Brent petrol  61,47  

dolardan alıcı buluyor.            
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