InvestAZ Yatırım:

Borsada Yükseliş Bekleniyor
Borsa İstanbul’da 11. Haftaya giren yükseliş hareketinin devamı bekleniyor. BIST100 endeksi dün 1.559
seviyesinden kapanış yapmıştı. Dolar ve Euro kurlarında sakin seyir devam ediyor. Dolar 7,40 Euro ise
9,02’den güne başlıyor. 7,50 seviyelerine kadar yüksele Dolar kurunun yanında CDS’lerde 300 dip
seviyesinin görülmesinin ardından 340’lara doğru yola çıkması borsalardaki yükselişi baskılayabilir. ABD iç
siyasetinde takip edilen gelişmelerin devamı ve ekonomik verilerde görülebilecek zayıflık da azalmakta
olan küresel hisse piyasalarındaki risk iştahını baskılayabilecek diğer etkenlerden. Tarihi zirvesinde bulunan
ABD borsalarında mevcut gidişatta henüz bir satış başlamış gözükmüyor. Koronavirüs önlemleri noktasında
Şubat ayına kadar kapanan ekonomiler Almanya, İngiltere ve muhtelif Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında
Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde daha iyi bir performans göstermesi beklenebilir.

Satır Başları:








Borsaların Perşembe Seansında Alımla Açılması Bekleniyor BIST100 Çarşamba seansını %0,63
artışla 1.559 seviyesinden tamamlarken, BIST30 da BIST100’e paralel olarak %0,64 yükselişle 1.697
seviyesindeydi. Döviz kurları sabah saatlerinde hafif yükselişte görüldü. Dolar kuru 7,40
seviyesinden işlem görürken, Euro 9,02 seviyesinden alış gördü. Gram Altın ise 438 Liraya geriledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü açıklamasında "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık
çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak" dedi.
Geçtiğimiz hafta Washington’da kongreye karşı yapılan saldırganca hareketlerden sorumlu olduğu
belirtilen Trump’ın “Ayaklanmaya Sebep olduğu” gerekçesi ile görevden alınma oylaması bazı
Cumhuriyetçilerin de desteği ile onaylandı.
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre, ABD'de Seçilmiş Başkan Joe
Biden'i bugün açıklayacağı koronavirüs yardım paketinin büyüklüğü 2 trilyon dolar olacak.
Çin'in Aralık ayında ihracatı ve ithalatı beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Çin Gümrük İdaresi
verilerine göre Aralık ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre % 18,1 arttı. Aynı dönemde
ihalatta artış % 6,5 olarak gerçekleşti.
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BİST 100
Dün endeksin 1.559 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.568 ve en düşük
1.545 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,63 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 36,66 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.545
Direnç: 1.567

Şirket Haberleri:
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): Şirketimizin %25 oranında iştirak ettiği
Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 (bugün) tarihli
toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli
başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

USDTRY
Güne 7,4023 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,4115 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,4000 - 7,3900
Direnç: 7,4200 - 7,4300
EURTRY
Güne 9,0032 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0239 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,0400 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,0000 - 8,9800
Direnç: 9,0400 - 9,0600
EURUSD
Güne 1,2156 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2155 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
Güne 1.849 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne
satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.830 seviyesi olarak takip edilebilir.
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Destek: 1.830 – 1.818
Direnç: 1.854 – 1.865
BRENT
Güne 56,03 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 55,91 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz.

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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