InvestAZ Yatırım:

Dolar’da Yine 7,50 Eşiği
Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’da kar satışları yaşandı. BIST100 endeksi %1,46 değer
kaybederek 1.523 puana geriledi. Dolar kuru 7,50 seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 7,48
seviyesinden kapatmaya hazırlanıyor. Gün içerisinde Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
açıklamaları sonrası piyasalar dalgalandı. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada fiyat istikrarı temel hedef
olduğunu ancak yksek faize karşı olduğunu belirtti. Türkiye’nin ilerleyen dönemde faizle ve enflasyonun
aşağı çekileceğini söyledi. Hazine ve maliye bakanlığı merkezi yönetim bütçesi’nin aralık’ta 40 milyar TL
bütçe açığı vermesiyle 2020 için toplam bütçe açığı 173 milyar TL oldu. Yurt dışı piyasalarda bugün satış
yoğunluklu bir seyir hakimken ABD Borsaları karışık seyirde açıldı. Dolar kurunda akşam saatlerinde
hareketlilik görüldü. An itibari ile kur 7,47 seviyesinden işlem görüyor.

Satır Başları:









Borsalar Haftayı Satışla Tamamlıyor. BIST100 %1,46 eksiyle 1.523 puandaydı. BIST30 %1,62
düşüşle 1.654 puan seviyesine gerilerken, döviz kurları ise artışa geçti. Dolar kuru 7,49’dan, Euro
9,07’den alıcı buldu. Gram Altın ise, spot piyasalarda 443 Liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faizle ilgili eleştirilerini yinelerken, kamuda etkin
tasarruf programına başlayacaklarını ifade ederek mali disiplinde taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.
Merkezi yönetim bütçesi Aralık ayında 40 milyar 691 milyon TL açık verdi. Hazine ve Maliye
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı ayda 35 milyar 801 milyon TL faiz dışı açık verildi.
Ticari kredi faizlerinde yükseliş ivmesi devam etti. Ticari kredilerde faizler %20 seviyesini de aşarak
Eylül 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.7195 (Önceki 16.8163) oldu.
ABD'de Aralık'ta ÜFE aylık %0,3(Beklenti %0,4), çekirdek ÜFE %0,1(Beklenti %0,1) oldu.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin hükümetini seçimlere iki ay kala istifasını duyurdu.

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
BIST100 güne başlangıcını 1.537 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.548 en düşük
1.516 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.521 seviyesinden işlem görüyor. Günü %1,63 azalışla
tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 28 milyar TL civarında.
Destek: 1.516
Direnç: 1.527

Şirket Haberleri
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR): Şirketimizin 500.000.000.-TL
tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayesi 263.609.369.-TL
bedelli artırılarak 500.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımının yeni pay alma hakkı kullanımı
sürecinde, A grubu paylarımızın 134.441.645,980 TL (tamamı) ve B grubu paylarımızdan 128.124.385,556
TL nominal tutarda satış yapılmıştır. Kalan B grubu paylar 13-14.01.2021 tarihlerinde iki iş günü süre ile
Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş ve bu satış işlemi sonucunda 1.043.337,464 adet paya
karşılık 2.741.588,46 TL satış gerçekleştirilmiştir. Artırılan 263.609.369.-TL sermayeyi temsil eden paylar
karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (28.12.2020 - 11.01.2021) içerisinde kullanılan rüçhan
haklarından 262.566.134,75 TL, kalan 1.043.337,464 TL nominal tutardaki payların Borsa İstanbul A.Ş.,
Birincil Piyasa'da satışından ise 2.741.588,46 TL olmak üzere toplam 265.307.723,21 TL fon girişi sağlanmış
ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.01.2021 tarihli kararı ile;
1) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 7. maddesinin
ekteki şekilde tadil edilmesine,
2) Şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na
başvurulmasına,
3) Şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye artırımı ile ilgili maddelerinin yeni şeklinin, Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,
oybirliği ile karar verilmiştir.

USDTRY
Günün ilk saatlerine 7,3614 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek
7,5067 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,3521 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,4995
seviyesinden işlem gören kur, günü %1,88 artışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken
ilk direnç 7,5500 seviyesinde.
Destek: 7,4000 - 7,3000
Direnç: 7,5500 - 7,6100
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kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
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EURTRY
Haftanın son işlem gününe 8,9687 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0901
en düşük 8,9346 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0836 seviyesinde hareket eden kur günü %1,29 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,1400 seviyesinde.
Destek: 8,9800 - 8,8800
Direnç: 9,1400 - 9,1900
EURUSD
1,2165 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2165 en düşük
1,2106 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2109 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,45
azalışla kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2200
XAUUSD
Açılış saatinde 1.848 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.857 seviyesine çıktı. En düşük
seviyelerini ise 1.837 olarak gören değerli metalin, 1.852 günü %0,37 azalışla tamamlaması bekleniyor. Ons
Altın için ilk destek 1.832 seviyesinde.
Destek: 1.832 – 1.824
Direnç: 1.853 – 1.865
BRENT
Haftanın son işlem gününde 56,48 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek
56,53 seviyesini görürken, en düşük 55,37 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 55,49 seviyesinden işlem
gören Brent Petrol %1,65 azalışla işlem görüyor.

.
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