InvestAZ Yatırım:

Çift Zirve Tehlikesi
BIST100’de önceki rekor seviye olan 1.580’de ikili zirve tehlikesi beliriyor. Geçtiğimiz yıl 1.200’de yaşanan
ve defalarca geçilemeyen seviyenin bu yıl 1.580 olması ihtimali bulunuyor. ABD borsalarında boğa
piyasasının sonuna mı gelindi sorusunun gündeme gelmesine paralel, BIST endekslerinde son haftalarda
yaşanan momentum kaybı dün ortadan kalkmış olsa da bugün tekrar geri geldi. BIST100 sabah saatlerinde
1.575’e kadar yükseldi, ardından 1.570’in altına kadar indi. Döviz sepetinde 7.50’nin görülmesi yurt içi
piyasaları en çok destekleyen unsur olmaya devam ediyor. Bugün Dolar/TL 6,91’e kadar gevşedi. Veri
takviminde öne çıkan gündem maddelerinin eksikliği ile haftanın en önemli gelişmeleri Perşembe günü
olacak. TCMB faiz kararına ek olarak Fitch’in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. HSBC bugünkü
raporunda Türkiye’nin 2020 ve 2021 büyüme beklentilerini yukarı revize etti. 2020 4.Ç için bekledikleri
%0,7 daralmayı %2,9 büyümeye çeviren HSBC, 2021 için büyüme beklentisini %4,2’ye yükseltti.

Satır Başları:








Borsalar Salı Seansında Alışta BIST100 %0,50 artışla 1.570 seviyesinden işlem görürken, BIST30
%0,43 artışla 1.656 seviyesinde. Döviz kurları ise hafif düşüşte görüldü. Dolar 6,92, Euro 8,41
seviyesinde. Gram altın ise 406 liradan spot piyasalarda alıcı buldu.
Konut Fiyat Endeksi verileri saat 14.30’da açıklanacak.
HSBC, Aralık ayı sanayi üretim rakamı sonrasında Türkiye'nin 2020 4'ncü çeyrek büyüme tahminini
yüzde -0,7'den yüzde +2,9 seviyesine yükseltti ve bunun sonucu olarak 2020 yılını tamamı için
GSYH büyüme tahminini de yüzde 1,0'den 2,0'a çıkardıklarını vurguladı.
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 41 milyar
TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 116 milyar 350 milyon TL teklif geldi.
Suudi Arabistan resmi kurumları 2024 yılından itibaren Orta Doğu merkezleri ülkede olmayan
şirketlerle sözleşme imzalamayacak.

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
Dün endeks 1.570 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1.576 ve en düşük 1.561
seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı %0,51 artışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100
endeksin günü 11,4 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür.
Destek: 1.561
Direnç: 1.576

Şirket Haberleri:
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye
göre;
1.) Otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan Hubbox Endüstriyel
Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi Anonim Şirketi'ne %5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve
09.07.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu. 2020 yılında 4 kat büyüme gösteren ve dünya çapında
770 yükselen IoT girişimi arasında en iyi iki firmadan biri seçilen HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve
Danışmanlık Sanayi Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkımızın
kullanılarak aynı bedelle ilave %.5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %10'a
çıkartılmasına,
2.) Firmaların vardiyalı personel yönetim süreçlerini dijitalleştiren ve optimize eden Shiftplanner Teknoloji
Anonim Şirketi girişimine 2.5 Milyon TL şirket değerlemesi üzerinden %5 oranında iştirak edilmesine
Yönetim Kurulumuzun 16.02.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Seyitler Kimya A.Ş. (SEYKM): Muğla ili, Menteşe ilçesi, Düğerek mahallesinde yer alan 9.696.25 m2 Eşçarlı
Tarla niteliğindeki taşınmaz, 1.375.000 TL bedel karşılığında, yatırım amacı ile satın alınmıştır.

USDTRY
Güne başlarken 6,9645 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 6,9212 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz
kurunun güne satıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için destek seviyesi 6,900 olarak izlenebilir.
Destek: 6,9000 - 6,8800
Direnç: 6,9500 - 6,9900
EURTRY
Güne başlangıcını 8,4536 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,4110 seviyelerinden işlem
görüyor. Euro kurunun güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kurda destek seviyesi 8,3800 olarak
belirlenmiştir.
Destek: 8,3800 - 8,3500
Direnç: 8,4500 - 8,4900
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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EURUSD
1,2131 seviyesinden güne başlayan parite 1,2149 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin
alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede direnç seviyesi 1,2200 olarak izlenecektir.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
Güne 1.818 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle 1.821 seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons
Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk direnç 1.827 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.818 – 1.813
Direnç: 1.827 – 1.831
BRENT

Güne başlangıcını 63,30 seviyesinden yapan Brent petrol, 63,28 seviyelerinden işlem görüyor.
Emtianın güne satıcılı başladığı 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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