InvestAZ Yatırım:

BIST-100’ün Güne Yatay Başlaması Bekleniyor
Haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks
vadeli işlem sözleşmelerinde azalan risk iştahının etkisiyle birlikte baskının bir miktar arttığı izleniyor.
Özellikle küresel piyasalarda dolarda yaşanan toparlanma eğiliminin gelişmekte olan ülke borsaları ve
gelişmekte olan varlık fiyatlamaları üzerinde kısa vadede baskının artmasına neden olabilir. Bu bağlamda
Borsa İstanbul’un yeni işlem gününe yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Satır Başları:







BIST100’ün Haftanın İlk Gününe Yatay Başlaması Bekleniyor BIST100 %0,06 artışla 1.557
seviyesindeyken, BIST30 %0,05 hafif alıcılı olarak 1.639 seviyesinde. Döviz kurları ise sabah
saatlerinde artışa geçti. Dolar 7,60, Euro 9,07 seviyesinde.
Otomotiv üretimi Şubat ayında % 9,3 düşüşle 116 bin 88 adet oldu. Aynı ayda otomobil üretimi %
22,4 düşüşle 68 bin 105 adet olarak gerçekleşti.
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye’nin
Mısır’ın ilkeleri ve amaçlarıyla uyum göstermesi gerektiğini söyledi.
Amerika Maliye Bakanı Janet Yellen 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketin imzalanması ve
yürürlüğe girmek üzere olmasının önemli bir enflasyon riski yaratacağını düşünmediğini söyledi.
AstraZeneca'nın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanımını, yan etkilerinden duyulan endişe
nedeniyle askıya alan Avrupa ülkeleri arasında İrlanda'nın ardından Hollanda da katıldı.

BIST 100
BIST100 Cuma seansını %0,06 artışla 1.557 puan seviyesinden tamamlamıştır. Haftanın ilk işlem gününde
BIST100’ün güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.
Destek: 1.557
Direnç: 1.639

Şirket Haberleri:
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını
artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora
Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere,
Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm gelirler tarafımıza
ait olacak şekilde 12.03.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalamıştır.
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Söz konusu satın alma işlemine istinaden, 3.000.000 Euro (Üç Milyon Euro) peşinat, Kinesis Enerji
Yatırımları A.Ş.'ye ödenmiştir.Satışa konu güneş elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir,
Adana ve Muğla illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 61,68 MWp'dir. Bu santraller, ürettikleri
elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı
kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık
102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 USD satış geliri ile yaklaşık 12.760.000 USD net gelir
beklenmektedir.
Bu satın alma ile birlikte, şirketimizin toplam kurulu güneş elektrik santrali gücü %110 artarak 118,03
MWp'ye ulaşacaktır. Toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması
beklenmektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin; yurt içi ve yurt dışı güneş
elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali
yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi
öngörülmektedir. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından satın alma işlemleri tamamlanacaktır.

USDTRY
Gün ortasında 7,5971 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,5643 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,6214 ve en düşük 7,5348 seviyelerinden işlem gören kur hafif
alıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,6300 seviyesinde.
Destek: 7,5500 - 7,5000
Direnç: 7,6300 - 7,6700
EURTRY
Şu saatlerde 9,0714 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0488 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,0948 ve en düşük 8,9936 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,1100 seviyesinde.
Destek: 9,0100 - 8,9500
Direnç: 9,1100 - 9,1500
EURUSD
Güne 1,1955 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1932 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1968 ve en düşük 1,1925 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1900 - 1,1900
Direnç: 1,2000 - 1,2000
ALTIN
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1.725 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.734 en düşük 1.722
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1724 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk direnç 1.731
seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 1.719 – 1.714
Direnç: 1.731 – 1.739
BRENT
Brent petrol haftanın ilk işlem gününe 69,35 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 70,02
en düşük 69,31 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 69,63
olarak %0,59 artışla seyir ediyor.
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