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InvestAZ Yatırım:  

Yellen Güçlü Dolar Dedi 

ABD’nin yeni hazine bakanı olacak Janet Yellen dün Senato Finans Komitesi’ndeki konuştu. Yeni 

yönetimin uygulayacağı stratejilerini açıklayan bakan ABD Doları ve diğer para birimlerinin değerinin 

piyasalar tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyerek serbest piyasa vurgusu yaptı. Yellen yaptığı 

konuşmada, güçlü Dolar vurgusu yaparken koronavirus yardım paketi kapsamında, faizlerin uzun süre 

yükselmeyeceği de belirtildi. Aşılanmaların dünya genelindeki hızı ve Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde 

Şubat ortasına kadar uzatılan tam karantinalar, borsaların kış sonrası ekonomilerde tam açılma 

fiyatlamasını sürdürüyor. Küresel hisse piyasalarında alımların devam ettiği izlenirken özellikle ABD hazine 

bakanı Yellen’ın büyük mali yardım paketi açıklamasından sonra Asya borsalarında sert yükseliş izlendi. 

Borsa İstanbul’da yükselişin sabah seans açılışıyla birlikte devam etmesi bekleniyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Güne Alımla Başlaması Bekleniyor Dünkü seans kapanışında BIST100 1.565, BIST30 

1.690 seviyesinden günü tamamlamıştır. Sabah saatlerinde döviz kurlarında hafif satış 

görülmüştür. An itibariyle Euro 7,44, Dolar 9,05 seviyesinde. Ons Altının fiyatı ise 1.852 $ civarında 

seyrediyor. 

 Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video 

konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 ve 2031 vadeli çift dilimli dolar cinsinden Eurobond 

ihraçlarında toplam satış tutarının 3,5 milyar dolar olduğu belirtildi. 

 ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, bugün yapacağı yemin töreniyle beraber resmen başkanlık 

koltuğuna oturacak.  

 ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkan Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala bir veda 

konuşması yaptı ve veda konuşmasında, "Bu hafta, yeni bir yönetim yemin ederek görevine 

başlayacak ve biz Amerika'nın güvenli ve refahının korunmasında başarılı olunması için dua 

ediyoruz." açıklamasında bulundu. 

 İtalya'daki hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti, parlamentonun üst kanadı 

Senato’dan salt çoğunluk olmadan güvenoyu aldı. 

 Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranını bu ay da değiştirmedi, 1 yıl vadeli LPR yüzde 3,85 

seviyesinde tutuldu. 
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BIST 100 

Dünkü seansa 1.570 seviyesinden başlayan BIST100 dün en yüksek 1.578 seviyelerini gördü. Kapanışta 

endeksin 1.565 seviyesinden seansı tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.561 

Direnç: 1.578 

 

Şirket Haberleri: 

Aygaz A.Ş. (AYGAZ): 5 Mart 2019 tarihli özel durum açıklamamızda; Bangladeş'te kurulu United Group ile 

Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, 

eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık oluşturulması (‘Ortak Girişim Şirketi') ve gerekli yatırımların 

yapılması amacıyla, United Enterprises & Co. Ltd. (‘Satıcı') ile Şirketimiz Aygaz A.Ş (‘Alıcı') arasında United 

LPG Ltd. hisselerinin %50'sinin satın alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı kamuya 

açıklanmıştı.Gelinen aşamada, Hisse Devir Sözleşmesi'nde belirlenen ön koşulların gerçekleşmesiyle 

birlikte, 50.000.000 Taka (yaklaşık 605.000 USD) hisse alım bedelinin Satıcı'ya nakden ve peşinen ödenmesi 

ile hisse devir işlemi tamamlanmıştır. Ayrıca, tarafların haklarını düzenleyen Ortaklık Sözleşmesi ve Ortak 

Girişim Şirketi ile United Group arasında Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyet göstereceği bölgelerden birisi için 

Arsa Kira Sözleşmesi ve Geçiş Sözleşmesi de imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Ortak Girişim Şirketi'nin adının 

United Aygaz LPG Ltd olmasına ve yönetim kurulunun, 3 üyenin Aygaz A.Ş'yi, diğer 3 üyenin ise United 

Enterprises & Co. Ltd.'i temsil edecek şekilde toplam 6 kişiden oluşmasına karar verilmiştir. Ortaklık 

Sözleşmesi'ndeki gerekli şartların gerçekleşmesini takiben 5 Mart 2019 tarihli açıklamamızda belirtilen 

Ortak Girişim Şirketi'nin öngörülen yatırımları taraflarca belirlenecek takvim doğrultusunda 

gerçekleştirilecektir. 

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklığı A.Ş. (PEKGY): Şirketimiz portföyünde yer alan Almanya'nın Hagen 

şehrindeki binamızın toplam 2.500.000 Euro'ya satışına ilişkin noter sözleşmesi imzalanmıştır. 10.09.2020 

tarihinde açıklanan bildirimdeki 2.600.000 € olan satış bedeli, 100.000 € maliyetli çatı tadilatının alıcı 

tarafından yapılması kararı çerçevesinde  2.500.000 € olarak revize edilmiştir. 

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN): Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü'nün E-24469702-401.02-2230917 sayılı yazısıyla, yatırım teşvik belgemizin tutarı 49.000.000 

Türk Lirasından 67.600.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır. 

 

USDTRY 

Sabah saatlerinde 7,4580 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,4659 seviyesinden 

yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,4815 ve en düşük 7,4545 seviyelerinden işlem gören kur  hafif 

satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,4500 seviyesinde. 

Destek: 7,4500 - 7,4400 

Direnç: 7,4700 - 7,4900 
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EURTRY 

Şu saatlerde 9,0614 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0574 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,0885 ve en düşük 9,0467 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,0800 seviyesinde. 

Destek: 9,0400 - 9,0200 

Direnç: 9,0800 - 9,1100 

EURUSD 

Güne 1,2127 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2144 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2150 ve en düşük 1,2123 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 

1.840 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.852 en düşük 1.838 

seviyelerine geldi. Ons altında ilk direnç 1.856 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1.842 – 1.833 

Direnç: 1.856 – 1.861 

BRENT 

Brent petrol haftanın üçüncü işlem gününe 55,86 seviyesinden başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde en 

yüksek 56,33 en düşük 55,86 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu 

saatlerde 56,21 olarak %0,55 artışla seyrediyor.   
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