InvestAZ Yatırım:

Piyasalarda Coşkulu
Hisse piyasalarında coşkulu ve birçok hissenin tavanda kilitlendiği bir günün sonuna yaklaşılıyor. BIST100
endeksi tarihi rekoru 1.410’a gelirken sektörel endekslerde büyük yükselişler yaşandı. XBLSM bilişim
endeksi %3,15 ve XMANA metal ana endeksi %5 değer kazanarak günün en çok yükselen endeksleri
arasında yer aldı. Yurt içi herhangi bir veri akışının bulunmadığı günde piyasalar Perşembe günkü TCMB
toplantısı ve faiz kararına odaklanmış durumda. Avrupa borsalarında dün yaşanan büyük düşüşten sonra
bugün yaşanan tepki alımları ve ABD borsalarının toparlanmasına paralel yurt içi piyasalar kapanışa
yaklaşılırken kazançlarını arttırdı.

Satır Başları:









Borsalarda Salı Seansında Güçlü Alımlar Vardı BIST100 %1,58 artışla 1.405 puan seviyesinden
işlem görürken, BIST30 %1,69 yükselerek 1.554 seviyesinde seyrediyor. Döviz kurları ise yatay
seyirdeydi Dolar 7,64 olurken, Euro 9,34 seviyesinden işlem görüyor. Gram Altın ise 461 Liraya
yükseliş gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin S-400 yaptırımıyla ilgili sert tepki gösterdi ve ''ABD'nin
bu yanlış kararından bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz'' dedi.
TÜİK ağır iş kolu için asgari ücreti 2 bin 792 TL, orta iş kolu için 2 bin 507 TL hesapladı.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.4774 (Önceki 15.2485) oldu.
Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.
ABD'de 3.çeyrekte GSYH(Final) %33,4 (Beklenti %33,1) olarak gerçekleşti.
Alman BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin, İngiltere’de mutasyon virüsün tespit edilmesine
ilişkin, “Yeni mutasyon virüse karşı bir aşıyı geliştirmeye başlayabiliriz. Teknik olarak 6 hafta içinde
yeni bir aşı hazırlayabiliriz” dedi.

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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BİST 100
Güne 1.394 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.411 en düşük 1.392
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.409 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %1,79 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 25 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.404
Direnç: 1.410

Şirket Haberleri:
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI): Türkiye'de hazır giyim alanında karbon ayak izini şeffaf bir
şekilde açıklayan ilk marka olan Mavi, CDP Türkiye İklim Raporuyla B notu aldı.
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD): Bilindiği üzere, dolaylı ortaklığımız Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret
ve Sanayi A.Ş. tarafından yapılan MKK duyurusu ile bağlı ortaklığımız Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi
A.Ş. şirket sermayesindeki 1.999.044 adet payın borsada satışa konu edileceğini kamuoyu ile paylaşmıştık.
21.12.2020 tarihi itibari ile söz konusu pay satışları tamamlanmış ve gerekli bildirimler KAP' ta ilan
edilmiştir.
Buna ek olarak;
Şirketimizin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 1.000.000
adet borsada işlem görmeyen statüdeki pay da, borsa dışında satılmıştır. Bu satışlardan elde edeceğimiz
fon ile mevcut üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz taşınmazları, Vakıflar Bankası T.A.O.'ndan geri
almak için kullanacağımızı da kamuoyuna ayrıca bildirmek isteriz.

USDTRY
Güne 7,6403 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,6747 en düşük 7,6145
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,6322 seviyesinde hareket eden kur günü %0,12 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,6100 seviyesinde.
Destek: 7,6100 - 7,5800
Direnç: 7,6700 - 7,7000
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,3514 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3845
en düşük 9,3099 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3388 seviyesinde hareket eden kur günü %0,13 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,3000 seviyesinde.
Destek: 9,3000 - 9,2700
Direnç: 9,3800 - 9,4200
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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EURUSD
1,2232 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2257 en düşük 1,2204
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2230 seviyesinde hareket eden parite günü %0,02 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2200 seviyesinde.
Destek: 1,2200 - 1,2200
Direnç: 1,2300 - 1,2300
XAUUSD
Güne 1.876 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.884 en düşük 1.867 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.873 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,23 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.887 seviyesinde.
Destek: 1.870 – 1.859
Direnç: 1.887 – 1.895
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 50,86 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 50,88 en
düşük 49,55 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,20 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,39 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.

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.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

