InvestAZ Yatırım:

Borsalarda Akşam Düzeltmesi
Pozitif bir gün geçiren piyasalarda akşam saatlerinde düzeltme yaşandı. TCMB’nin faizi sabit bıraktığı PPK
toplantısının ardından dolar ve euro’nun Türk Lirası karşısında değer kaybı hızlandı. Borsa İstanbul’da
alımların yoğun olduğu günün kapanışına yaklaşılırken hafif satıcılı başlayan ABD borsaları ve gün içerisinde
satışların yoğunlaştığı Avrupa hisse piyasalarına paralel bir düzeltme hareketi yaşandı. Günün yükseği
1.582 seviyesinden dönen BIST100 endeksi kapanışa yaklaşılırken 1.555’e kadar geriledi. Avrupa
ülkelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında kapanmaların devam etmesine rağmen aşılanmanın
hızındak yetersizlik ufukta beliren bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Almanya şansölyesi Angela Merkel en
üst düzeyde efor sarfedildiğini ve aşıların dağıtımının olabilecek en hızlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Satır Başları:










Piyasalar PPK Faiz Kararı Sonrası Düşüşe Geçti Seans kapanışına doğru BIST100 %0,85 düşüşle
1.555 puan seviyesine geriledi, %1,40 düşerek 1.666 seviyesine düşüş gösterdi. Döviz kurlarında
ise düşüş görüldü. Dolar kuru 7,37, Euro 8,96 seviyelerinden işlem görüyor.
TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını %17,00 olarak bıraktı. Para Politikası Kurulu gerekmesi
durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağını vurgularken, "Kurul, sıkı para politikası duruşunun
kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir" ifadelerini kullandı.
TCMB: Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergelerle enflasyonun
ana eğilimi ve fiyatlama davranışları göstergeleri, yayılım endeksleri, talep ve maliyet
unsurları/enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenecek.
Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır.
Beyaz eşya sektörü 2020 yılında bir önceki yıla göre % 16 büyüdü. Toplam satışlar ise 2019 yılının
% 4 üzerinde gerçekleşerek 30 milyon adet seviyesine yaklaştı.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.0698 (Önceki 16.7498) oldu.
ECB: Varlık alım programı çerçevesinde aylık 20 milyon euro olan varlık alım tutarı değişmedi.

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
BIST100 endeksi açılışta 1.578 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.582 en düşük
1.559 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.559 seviyesinden işlem görüyor. Günü % -0,65 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 29 milyar TL civarında seyrediyor.
Destek: 1.558
Direnç: 1.581

Şirket Haberleri:
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): 21 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı
ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire şehrinde bulunan 50
MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi
imzalanmıştır. Bahsi geçen anlaşma çerçevesinde, 50 MW kurulu güç, Aksa Energy Company Congo
tarafından kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 MW'a çıkarılacaktır. Doğalgaz tedariğinin Kongo'dan
çıkarılan yerli doğalgazdan yapılması planlanmaktadır. Üretilen elektriğin ise mevcut iletim sistemi
üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç edilmesi planlanmaktadır. Öte yandan, Şirketimiz
tarafından yayınlanan 22 Ekim 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda, Kongo Cumhuriyeti'nde doğal gaz
kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Bahsi geçen projelerle ilgili çalışmalar yapılmakta olup, gelişmeler oldukça kamuoyuyla bilgi paylaşımı
yapılacaktır.
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA): Sermayesini temsil eden payların %56,14'üne sahip olduğumuz bağlı
ortaklıklarımızdan Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Beşikli Köyü, Öksüzlü Mevkii,
Çiçekdağı Kırşehir'de 21.500 metrekare çiftlik kiralanmış olup, içinde 3000 metrekare kapalı ahır, bir adet
traktör, bir adet 100 metrekare çoban evi,bir adet 100 metrekare misafir evi, 8 metreküp yem karma
makinesi,3000 metrekare yem saman deposu, 400 tonluk su havuzu ve çiftliğe özel trafo ile birlikte
büyükbaş hayvan çiftlik kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş.tarafından 67 adet büyükbaş hayvan satın alınarak bu büyükbaş hayvanların karkas şeklinde satışı
gerçekleştirilmiştir. 300 adet büyükbaş hayvan alımı için çalışmalarımız devam etmektedir.
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS): Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme
ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermaye artırımı kapsamında 45.000.000 TL ödenerek sermayesi
100.000.000.-TL'na çıkarılmıştır.

USDTRY
Güne 7,4161 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4247 en düşük 7,3488
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3705 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,66 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3400 seviyesinde.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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Destek: 7,3400 - 7,3100
Direnç: 7,4100 - 7,4600
EURTRY
Haftanın dördüncü işlem gününe 8,9863 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
9,0243 en düşük 8,9372 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9636 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,24
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9300 seviyesinde.
Destek: 8,9300 - 8,8900
Direnç: 9,0100 - 9,0600
EURUSD
1,2107 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2173 en düşük 1,2104
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2148 seviyesinde hareket eden parite günü %0,34 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
Ons Altın seans 1.870 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.875 seviyesi görülürken,
en düşük 1.858 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1.871 seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %-0,32
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1.857 seviyesinde.
Destek: 1.857 – 1.849
Direnç: 1.873 – 1.883
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününde 55,69 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 56,04 en
düşük 55,48 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %-0,57 azalışla işlem gören Brent petrol 55,76
dolardan alıcı buluyor.

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
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