InvestAZ Yatırım:

Borsada Yine 1.550
Dün yaşanan sert satışın ardından BIST-100’de bugün tekrar 1.550 eşiğine gelindi. Rallinin hız kestiği
günlerde Borsa İstanbul’da yukarı yönlü fiyat hareketleri yeterli momentum bulmakta zorlanıyor. Küresel
hisse piyasalarında yatay bir görünüm hakimken yurt içi piyasalarda gelen satışlar, bir süredir beklenen
düzeltme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Sabah saatlerinde 1.553 seviyesine kadar yükselen BIST-100’de öğle
saatlerinde 1.548’de yatay bir seyir izliyoruz. Bankalar endeksi %0,96 değer kaybı yaşayarak öne çıkan
endeksler arasında yer aldı. Bankaların düşüşü BIST-100 ve özellikle BIST-30’da aşağı yönlü baskı
oluşturmaya devam ediyor. ABD mahkemelerinden gelen karar ile Halkbank davasının askıya alındığı
haberiyle Halkbank hisseleri günün başında sert yukarı yapmasına rağmen bu hareket diğer bankaları
desteklemedi.

Satır Başları:







Borsalar Güne Alışla Devam Ediyor BIST100 %0,38 artışla 1.547 puan seviyesinden işlem görürken,
BIST30 %0,10 eksiyle 1.620 puana geriledi. Döviz kurları ise yatay seyirde görüldü. Dolar 6,98, Euro
8,44 seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol 63,74 $ seviyesine yükseliş gösterdi.
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin anlaşması sonucu Anayasa için bilim kurulu oluşturuluyor.
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek
programına ilişkin usul ve esasların belirlendi.
Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %2,52, geçen yılın aynı
dönemine göre ise %29,44 oranında nominal artış gösterdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın en büyük önceliğinin yeni ekonomik
teşvik paketini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

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
Güne 1.550 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde yüksek 1.553 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1.548 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Destek: 1.534
Direnç: 1.553

Şirket Haberleri:
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME): 21 Ocak 2021 tarihinde kamuya
açıkladığımız Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yapılan
başvuru üzerine, EPDK'nın bugün Şirketimize tebliğ edilen 11 Şubat 2021 tarihli ve 10021/24 sayılı kararı
uyarınca Şirketimiz uhdesindeki, Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki "Tarihler
Hidroelektrik Santrali Projesine" ilişkin 7 Mayıs 2009 tarihli ve EÜ/2086-5/1475 sayılı elektrik üretim lisansı
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 29'uncu maddesi uyarınca sona erdirilmiştir.

USDTRY
Gün ortasında 6,9808 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 6,9930 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,0600 ve en düşük 6,9726 seviyelerinden işlem gören kur hafif
satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 6,9500 seviyesinde.
Destek: 6,9500 - 6,9200
Direnç: 7,0400 - 7,0900
EURTRY
Şu saatlerde 8,4294 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,4732 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,5281 ve en düşük 8,4230 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,3900 seviyesinde.
Destek: 8,3900 - 8,3600
Direnç: 8,5000 - 8,5700
EURUSD
Güne 1,2112 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2069 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2113 ve en düşük 1,2065 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2000
Direnç: 1,2100 - 1,2100
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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ALTIN
1.796 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.796 en düşük 1.784
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk destek 1.782 seviyesi
olarak izlenebilir.
Destek: 1.782 – 1.777
Direnç: 1.794 – 1.801
BRENT
Brent petrol haftanın üçüncü işlem gününe 63,44 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek
64,03 en düşük 62,73 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 63,89
olarak %0,85 artışla seyir ediyor.

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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