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InvestAZ Yatırım:  

Borsalar Güne Yatay Başlıyor 

Dün akşam saatlerinde satıcılı seyreden borsalarda haftanın son gününe hafif bir düşüşle giriliyor. 11 
haftalık yükselme serisinde olan BIST100 ve BIST30 endekslerinde haftanın son gününde veri akışı yurt dışı 
ağırlıklı olacak. Avrupa ve ABD’den öncü PMI verileri açıklanıyor olacak. Yurt içinde dün verilen faiz kararıyla 
politika faizi %17’de sabit bırakıldı ve TCMB şahin duruşunu korudu. Karar sonrası ve akşamında Dolar ve 
Euro kurlarında Türk Lirası’na karşı hafif bir değer kaybı yaşanırken yeni günde döviz hafif yükselişle 
başlıyor. Altın ve Brent petrol fiyatlarında da haftanın son gününde düşüş eğilimi takip ediliyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Son Gününe Giriş Yapıyor. BIST100 dünkü seansta %1,13 düşüşle günü 

tamamlarken, BIST30 %1,51 düşüşle 1.665 seviyesindeydi. Döviz kurları ise günün başlangıcında 

hafif yükselişe geçti. Dolar 7,39 seviyesine yükselirken, Euro 8,99 seviyesinde. Brent petrol ise talep 

endişeleriyle 55,48 $’a geriledi. 

 Cumhurbaşkanlığı’na önceki gün teslim edilen reform paketinin ayrıntıları netleşiyor. Dünya 

Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre, reformlar tek seferde değil kademe kademe açıklanacak ve 

eylem planlarına dayalı “çözüm odaklı” nokta atışı düzenlemelerden oluşacak. Makro politikalarda 

ise dönüşüm beklenmiyor.  

 Standard and Poors'un Türkiye ile ilgili olası değerlendirmesini bugün açıklaması bekleniyor. 

Beklenti, kredi notunun B+ olması yönünde. 

 Çinli Sinovac şirketi, küresel tedariği karşılayabilmek için Türkiye'nin de aldığı Covid-19 aşısı 

CoronaVac'ın üretimini artırıyor.Şirketin CEO'su Yin Weidong, şubat ayında faaliyete geçecek ikinci 

bir üretim hattıyla birlikte yıllık üretim kapasitesini 1 milyar doza çıkaracaklarını duyurdu. 

 PMI Verileri, bugün açıklanacak. Almanya PMI 11.30’da açıklanırken, AB PMI saat 12.00’de, 

ABD’den gelecek PMI verileri ise 17.45’te açıklanıyorç 
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BIST 100  

Dün endeksin 1552 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1582 ve en düşük 

1552 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %1,13 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 33,32 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.551 

Direnç: 1.570 

 

Şirket Haberleri: 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES): Yönetim Kurulumuz tarafından 22/01/2021 tarihinde, 

Şirketimiz tarafından üretim ağımızın optimizasyonuna ilişkin başlatılan program çerçevesinde, 2014 

yılında bira üretim faaliyetlerimizin durdurulduğu ve o dönemden bu yana satış, dağıtım ve lojistik 

faaliyetleri için kullanılmakta olan Kırklareli/Lüleburgaz'daki fabrikamızın bulunduğu sanayi parseli ve 

çevresindeki tarım parsellerinden oluşan taşınmazların, KDV hariç toplam 60.000.000 TL (Altmış Milyon 

Türk Lirası) bedel ile Toybox Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına satılmasına ve satışa konu 

gayrimenkullerin satış işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu iş ve işlemlerle ilgili gelişmeler olduğunda ayrıca bilgi verilecektir. 

Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA): Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı 

ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesinin %50'sine iştirak 

ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş., Fransız şirketi SARL BGEM şirketine 23.050 Euro (Yirmi Üç Bin Elli 

Euro) Defacto markalı ürünlerin satış işlemlerini tamamlamış olup bu satışla ilgili ihracat işlemlerini 

başlatmıştır. Aylık olarak 75.000 Euro (Yetmiş Beş Bin Euro) ürün ihracatı gerçekleştirilecektir. 

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS): Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Almanya'da mukim 

Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimiz ortak kuruluşlarının, yönetsel etkinliğin artırılması için 

yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF Finans) unvanlı 

iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis Ve Ticaret A.Ş. (VDF Servis) bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme 

yöntemi" ile devir alınması için aşağıda yer alan işlemlere Şirketimiz nezdinde başlanarak, 

-Şirketimizin VDF Finans'ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her 

birine 1 (bir) TL nominal bedelli toplam 86.399.987 TL tutarındaki hisselerinin "iştirak modeliyle kısmi 

bölünme" yöntemi ile VDF Servis'e ayni sermaye olarak konulmasına, 

-Kısmi bölünme işleminin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat 

hükümleri çerçevesinde yapılmasına, 

-Kısmi bölünme işlerinin 31.12.2020 tarihli mali tabloların esas alınarak gerçekleştirilmesine, 

-Kısmi bölünme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için başvuru 

yapılmasına, 
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-Şirketimizin aktifinden çıkacak olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis paylarının Şirketimiz aktifine 

gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım ve esas sözleşmesinde 

herhangi bir değişiklik yapılmamasına, 

-Kısmi bölünme işlemi kapsamında, Yönetim Kurulumuzca Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu 

taslağının, duyuru metni ve ilanların hazırlanması, Yeminli Mali Müşavir Raporunun ve Uzman Kuruluş 

Görüşünün temini yanında diğer ilgili her türlü belgenin düzenlenerek kısmi bölünmenin tamamlanması 

için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,3682 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,3727 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,3800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3600 - 7,3500 

Direnç: 7,3800 - 7,4000 

EURTRY 

Güne 8,9759 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,9827 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,00 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,9600 - 8,9400 

Direnç: 9,0000 - 9,0200 

EURUSD 

Güne 1,2169 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2172 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.869 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.858 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.858 – 1.853 

Direnç: 1.869 – 1.876 

BRENT 

Güne 56,04 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 55,38 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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