InvestAZ Yatırım:

Aşılanmanın Hızı Artıyor
Sağlık çalışanlarının ardından bakım evlerinde kalan yaşlı nüfusun da aşılanması hızlanıyor. BIST100 endeksi
yükselişine devam etti ve öğle saatlerinde 1.569 seviyesinde bulunuyor. HSBC 5 ocak’ta verdiği Dolar/TL
kısa pozisyon zarar kesti ve dolar’In 7,53’ü görmesiyle kapandı. Banka TL olumlu görüşünü koruyor. ABD’de
yeni hazine bakanı olarak görev alacak Janet Yellen’ın bugün yapacağı konuşma küresel piyasaların
gündemindeki konu olacak. Yeni teşvik paketine destek arayacak olan Yellen, faizlerin sıfır seviyesinde
olduğuna dikkat çekerek büyük adımlar atmanın tam zamanı olduğunu açıklamıştı. DXY dolar endeksindeki
büyük düşüş son haftalarda dinmiş ve endeks 90 seviyesinin üzerini görmüştü. Dolar açık pozisyonların son
2 yılın en yükseğinde olduğu gözlenirken Bank of America’nın yaptığı ankette fon yöneticilerinin %92’si
enflasyonun 1 yıl içerisinde yükseleceğini bekliyor.

Satır Başları:







Borsalar Salı Seansında Alıcılı BIST100 %0,74 artışla 1.568 puan seviyesine yükselirken, BIST30
%0,57 artışla 1.691 puan seviyesinde. Döviz kurlarında Dolar 9,46 seviyesine düşerek hafif satıcılı
iken, Euro kuru 9,03 seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 55,23 $ seviyesine
yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenleneceği iki ihale öncesi piyasa yapıcılara toplam 2,5
milyar TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı. İki ihalede de kamuya satış olmadı.
TCMB, saat 14.00’da Kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
Covid-19 aşılanmasında birinci aşamanın ikinci fazına geçildi. Huzurevleri, engelli ve yaşlı bakım
evlerinde Covid-19 aşılaması başladı.
İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte dün Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu almasının ardından
bugün daha zorlu olacak Senato'daki oylamada güvenoyu arayacak.

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 1.570 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1.576 seviyesini gören BİST100 endeksi
şu saatlerde ise 1.567 seviyesinden işlem görmekte.
Destek: 1.561
Direnç: 1.576

Şirket Haberleri:
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD): Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda
belirtildiği üzere Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde
faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile
finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Şirketimiz; gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak,
coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla
yapılan araştırmalar neticesinde stratejik hedeflerimize uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön
protokol imzalamıştır. Bu kapsamda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile vergi, hukuk ve finansal durum
tespit çalışmalarının tamamlanması için sözleşme imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, bağlayıcı hisse
devir sözleşmesinin imzalanmasına ve sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil
kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 15 Mart 2021'e kadar tamamlanması
planlanmaktadır.
USDTRY
Gün ortasında 7,4637 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,4765 seviyesinden başladı. Sabah
saatlerinde en yüksek 7,4886 ve en düşük 7,4408 seviyelerini gören Dolar kuru hafif satıcılı
seyrediyor.Dolar kurunda aşağı yönde ilk destek 7,4400 seviyesinde.
Destek: 7,44000 - 7,4200
Direnç: 7,4900 - 7,5100
EURTRY
Şu saatlerde 9,0417 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0368 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,0561 ve en düşük 9,0058 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,0600 seviyesinde.
Destek: 9,0100 - 8,9800
Direnç: 9,0600 - 9,0800
EURUSD
Güne 1,2077 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2107 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2119 ve en düşük 1,2074 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2100 seviyesinde.
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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Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2100
ALTIN
Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.837 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.845 en düşük
1.836 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.847
seviyelerinde.
Destek: 1.838 – 1.833
Direnç: 1.847 – 1.851
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 54,72 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 55,45
en düşük 54,71 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 55,23 seviyesinde hareket eden emtiada %0,88 artışla
gözleniyor.

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
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