InvestAZ Yatırım:

Borsalarda Yatay Seyir
Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’da seansın yatay seyirde açılması bekleniyor. BIST100 dünkü
seansı %0,1 düşüşle yatay tamamlamıştı. Günün önemli verilerine baktığımızda Aralık ayı Yurtiçi Sanayi
Üretimi ve Cari İşlemler Dengesi öne çıkıyor. İki verinin de saat 10.00’da açıklanması bekleniyor. Yurtiçinde
borsalarda yatay seyir beklenirken, küresel borsalarda da yatay seyir hakim. Yurtdışı verilerinde ise
İngiltere’den tsi 10.00’da Aralık ayı Sanayi Üretimi verisi ve İngiltere GSYH açıklanacak.

Satır Başları:









Borsaların Güne Yatay Başlaması Bekleniyor BIST100 endeksi dünkü seansı %0,10 düşüşle 1.545
puan seviyesinden tamamlarken, BIST30 1.640 seviyesinden kapandı. Döviz kurları bugün sabah
saatlerinde yatay seyirde. Dolar 7,04, Euro 8,53 seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın ise 412
liraya düşüş gösterdi.
Yurtiçi Sanayi Üretimi ve Cari İşlemler Dengesi verileri saat 10.00’da açıklanacak.
SPK, BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında yapılabilen açığa satış işlemlerinin BIST-50
Endeksinde yer alan pay piyasalarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verdi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Joe Biden tarafından ortaya konan 1,9
trilyon dolar büyüklüğündeki COVID-19 yardım paketinin yasalaştırılması çalışmalarını Şubat
sonuna kadar tamamlamayı beklediklerini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'li senötörlere "Çin altyapıda önümüze geçiyor" uyarısı yaptı. Biden'ın
dün gece ABD'li farklı partilerden senatörler ile yaptığı görüşmede Çin'in altyapı konusunda agresif
şekilde ABD'yi geride bırakmakta olduğu uyarısı yaptığı bildirildi.

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
Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1.546 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans
işlemlerinde en yüksek 1.558 ve en düşük 1.544 seviyesine gelirken günü %0,1 kapatmıştır. Dünkü seansta
endekste 25,96 milyar TL hacim görülmüştür.
Destek: 1.536
Direnç: 1.559

Şirket Haberleri:
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL): Şirketimiz Yönetim Kurulunca BİST'te Yakın İzleme Pazarında
işlem gören paylarımızın, şirketimizin en son yayınlanan 31.12.2020 tarihli mali raporlarına göre, yasal
düzenlemede yer alan şartların yerine getirildiği gerekçesi ile kote edilerek şartlarını sağladığımız ilgili
pazara alınması başvurusunun BİST'e yapılması kararı alınmış ve söz konusu başvuru yapılmıştır.
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS): n11.com ve Doğuş Otomotiv 2. el otomotiv pazarındaki
stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar vermiştir.
Çalışma grubunun, Doğuş Otomotiv'in sektördeki engin tecrübesi ve benzersiz ekosisteminin yanı sıra
n11.com'un 23 milyonluk müşteri tabanı ve e-ticaret alanındaki güçlü deneyimini bir araya getirmek
vizyonuyla Türkiye'nin ilk pazaryeri konseptli 2. el online otomobil platformu garaj11'deki olası iş birliği
fırsatlarına yoğunlaşması beklenmektedir.
Verusa Holding A.Ş. (VERUS): Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum
Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli (bugün) yapılan toplantısında; Tortum HES'in
mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları
tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına bu yılın ilk yarısı içerisinde başlanmasına ve söz
konusu yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) tamamlanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu yatırımın maliyetinin, proje ve inşaat maliyeti dâhil yaklaşık 1.350.000 USD olacağı
öngörülmekte olup, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Tortum'um yıllık üretim miktarının 17.000 gWh'a
yükselmesi beklenmektedir.
İzmir Fırça Sanayi A.Ş. (IZFAS): 11.01.2021 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve
Karma OSB'de 10.000 m²'lik parsel için yapılan tahsis başvurusuna ilişkin gerekli onayların alınmasını
takiben, arsa tahsisine yönelik olarak OSB yönetimi ve şirketimizce karşılıklı sözleşmelerin imza süreci
20.01.2021 tarihinde tamamlanmış olup, arsanın Şirketimiz adına tahsisi söz konusu tarih itibarıyla
kesinleşmiştir.

USDTRY
7,0254 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,0355 seviyesinde. Döviz kurunun güne alıcılı
başladığı görülmüştür. USD/TRY için direnç 7,0400 destek seviyesi olarak izlenecektir.

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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Destek: 7,0200 - 7,0100
Direnç: 7,0400 - 7,0500
EURTRY
Sabahın erken saatlerinde 8,5375 seviyesinden işlem gören Euro, 8,5325 seviyesinde. Döviz kurunun güne
satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,5100 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 8,5100 - 8,4900
Direnç: 8,5500 - 8,5600
EURUSD
1,2133 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2128 seviyesinden işlem
görüyor. Paritenin güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kur için destek 1,2100 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2100
XAUUSD
1.826 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne
başlangıcını satıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk destek 1.819 seviyesi olarak kullanılabilir.
Destek: 1.819 – 1.815
Direnç: 1.828 – 1.832
BRENT
Erken saatlerde 60,92 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 60,73
seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne satıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür.

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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