InvestAZ Yatırım:

Hisse Piyasalarına İlgi Sürüyor
Düne alımlarla başlayan BIST100 endeksi günün devamında da güçlü görünümünü korudu ve %1.56 artışla
1,562 seviyesinden kapattı. ABD borsaları başkanlık günü nedeniyle dün tatildi ve işlem görmedi. Bugün
Çin borsaları kapalı ve ABD’de endeksler rekor seviyede bıraktığı yerden yolculuklarına devam edecek.
Küresel hisse piyasalarında bu haftanın ilk günü oldukça güçlü bir görünüm vardı. Dolar/TL’de yaşanan
6,95’e kadar gevşeme döviz tarafından da Borsa İstanbul’u desteklerken yurt dışı piyasalarda risk iştahı ve
hisse senetlerine yoğun ilgi yerel piyasaların rallisine katkıda bulundu. Haftanın devamında Perşembe günü
PPK toplantısı ve faiz kararı ve Fitch’in Türkiye kredi notunu değerlendirme sonucu açıklanacak.

Satır Başları:








Borsalar Salı Seansına Giriş Yapıyor BIST100 dünkü seansta %1,56 artışla 1.562 puan seviyesinden
günü tamamlarken, BIST30 %1,37 artışla 1.650 seviyesine gelmiştir. Döviz kurları ise sabah
saatlerinde hafif düşüşte görüldü. Dolar 6,94 seviyesine gerilerken, Euro 8,43’ten işlem görüyor.
Gram altın ise 406 Lira seviyesine gerileme gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Görüşmede S-400 Öne Çıktı
Ceyhan’ı petrokimya üssü haline getirecek rafineri ve petrokimya yatırımı hızlandı. Varlık Fonu
Genel Müdürü Zafer Sönmez, projeye yabancı ortak alınacağını söyledi.
Bakır fiyatları, küresel ekonomik toparlanmanın metal talebini artıracağı hakkında iyimserliği
canladırması ve tedarikin sıkı devam edeceğine dair beklentilerin desteği ile 9 yılın en yüksek
seviyesine yaklaştı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ihtiyaç olabilecek gelecek nesil aşılar için hazırlık
olması amacıyla COVID-19 mutasyonları üzerinde çalışılmasını öngören yeni bir programı bu hafta
başlatacaklarını söyledi.
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niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
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BIST 100
Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1.562 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans
işlemlerinde en yüksek 1.566 ve en düşük 1.547 seviyesine gelirken günü %1,56 artışla kapatmıştır. Dünkü
seansta endekste 28,54 milyar TL hacim görülmüştür.
Destek: 1.547
Direnç: 1.566

Şirket Haberleri:
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL): Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Şirketimize
gönderilen resmi yazıda, pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamalarının yarattığı Mücbir Sebep (Force Majeure)
koşulları nedeni ile, kontratlarımız gereği yapmış olduğumuz başvurularımızın değerlendirildiği ve
Türkiye'de işlettiğimiz Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanlarının her
birinin mevcut işletme hakkı sürelerinin ikişer yıl uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir. Ayrıca, aynı
yazıda, bahsedilen havalimanlarının 2022 yılında yapılması gereken kira ödemelerinin 2024 yılında
yapılmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Verusa Holding A.Ş. (VERUS): Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri
A.Ş.'nin sahip olduğu 24 adet maden ruhsatından biri olan Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin
üretim ve işletme dahil gerekli tüm izin ve ruhsatların alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Söz konusu
maden saden sahasındaki boksit cevherinin çıkarılması ve çıkarılacak boksit cevherinin kırılıp ayrıştırılması
işlemleri ile ilgili olarak 15.02.2020 tarihinde (bugün) Cenk Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile
Maden Üretim Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında yüklenici firmaya hakedişlerinden mahsup edilmek üzere- bugün itibariyle 10.000.000 TL iş avansı gönderilmiştir. Adana
Tufanbeyli boksit maden sahamızda bugün itibariyle üretim aşamasına geçilmiştir.
Desa Deri ve Ticaret A.Ş. (DESA): Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Next Level
Alışveriş Merkezi, Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. N3/C ÇANKAYA/ANKARA (1348907195) Adresindeki
Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Next Level Alışveriş Merkezi Desa Ünvanlı Şubemizin
Kapatılmasına karar verilmiştir.

USDTRY
6,9645 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 6,9462 seviyesinde. Döviz kurunun güne satıcılı
başladığı görülmüştür. USD/TRY için destek 6,9400 destek seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 6,9400 - 6,9300
Direnç: 6,9600 - 6,9800
EURTRY
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Sabahın erken saatlerinde 8,4536 seviyesinden işlem gören Euro, 8,4331 seviyesinde. Döviz kurunun güne
satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,4200 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 8,4200 - 8,4100
Direnç: 8,4500 - 8,4700
EURUSD
1,2131 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2135 seviyesinden işlem
görüyor. Paritenin güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kur için direnç 1,2100 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2200
XAUUSD
1818 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne
başlangıcını alıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk direnç 1826 seviyesi olarak kullanılabilir.
Destek: 1.817 – 1.813
Direnç: 1.826 – 1.831
BRENT
Erken saatlerde 63,30 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 63,44
seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne alıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür.
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