InvestAZ Yatırım:

Yeni Rekor
BIST100 endeksi 1.420’yi geçerek yeni bir rekora imza attı. Bankalar endeksinin yatay seyrettiği günde
yıldız Pazar endeksi büyük endeksleri taşıdı. Brexit anlaşması imzalanmaya çok yakın. AB ve İngiltere
arasındaki 2.000 sayfalık anlaşmanın yarın imzalanabileceği konuşuluyor. Yabancı basında birçok ajans
tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu ve AB yetkililerinin yarın anlaşmanın tamamlanacağını söylediği
belirtti. Gelişmelerle birlikte Pound Dolar paritesi 1,35’in üzerine çıkarken Euro Dolar ise 1,22’nin üzerine
çıktı. Brent petrol 50 Dolar’ın altına sarktığı günde tekrar bu seviyenin üzerinde, altın ise yatay bir seyirde
başladığı günde alıcılı devam ediyor. Başkan Trump’ın veto ettiği koronavirüs yardım paketinde
vatandaşlara verilen miktarın artırılmasını istemesi bugün ABD’nin gündemi olacak. Yarın ise TCMB
toplantısı ve faiz kararı yurt içi piyasaların odağındaki gelişme, akşamında bilim kurulunun bugün yapılması
beklenen ancak yarına ertelenen bir diğer gelişme olacak.

Satır Başları:










Borsalar Çarşamba Seansında Alışta Görüldü BIST100 %1,00 artarak 1.419 puan seviyesine
yükselirken, BIST30 %0,91 yükselişle 1.567 seviyesinden alış gördü. Döviz kurları ise yatay
seyirdeydi. Dolar 7,63 seviyesine gerilerken, Euro 9,32’den işlem görüyor. Ons Altın ise 1.870 $’a
yükselirken, EUR/USD paritesi 1,2211 seviyesinden işlem görüyor.
Bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi. Ertelenen bilim
kurulu toplantısı yarın saat 17:00’de yapılacak, ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Koca'nın
açıklaması olacak.
İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine % 11 zam yapılması kararlaştırıldı.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 15.3382 (Önceki 15.4774) oldu.
Yunanistan, Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin doğalgaz sondaj faaliyetlerini Antalya Körfezi ile
sınırlandırma kararını olumlu karşıladı.
Pfizer-BioNTech, ABD'ye 200 milyon dozun tamamını 31 Temmuz 2021'e kadar teslim edecek.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Britanya Başbakanı Johnson bugün veya yarın telefonda
görüşecek.

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
Endeks güne 1.409 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.419 seviyesini gören BİST100
endeksinin şu saatlerde 1.418 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Destek: 1.410
Direnç: 1.419

Şirket Haberleri:
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL): Şirketimizin 23.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
1-Çanakkale Boğazında Kara Midye Tesisi;Çanakkale Gelibolu deniz alanında 1000 ton/yıl mamul üretim
kapasiteli, şu anki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 20 milyon TL/yıl olacak ve yapılacak
yatırım harcaması tutarı 12 milyon TL olan 30.06.2021 tarihi itibari ile faaliyete başlayacak kara midye
yetiştiriciliği tesisi kurulmasına,
2- Edirne – Enez'de Ton Balığı Konservesi Tesisi,Şirketimizin alacaklı bankalarımızdan geri satın alınan atıl
durumdaki Edirne – Enez'deki fabrika binasında revizyon yapılarak, günlük 100 ton hammadde işleme
kapasiteli, yaklaşık 700 işçinin çalışacağı, ağırlıklı olarak yurtdışına satışı yapılacak şu anki fiyatlarla tahmini
üretilecek ürünün satış tutarı 800 milyon TL/yıl olacak ve yapılacak yatırım harcaması tutarı 122 milyon TL
olan tahmini 2021 yılı sonunda faaliyete başlayacak ton balığı konservesi üretim tesisi kurulmasına,
3-Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde Dondurulmuş Deniz Ürünleri Tesisi;Şirketimizin Çanakkale
Organize Sanayi Bölgesindeki arazisinde 10.000 ton/yıl mamul üretim kapasiteli, yaklaşık 150 işçinin
çalışacağı, şu anki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 200 milyon TL/yıl olacak ve Mart 2023
tarihinden başlayarak yapılacak yatırım harcaması tutarı 60 milyon TL olan tahmini Mart 2024 tarihinde
faaliyete başlayacak dondurulmuş deniz ürünleri üretim tesisi kurulmasına,
4- Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Yatırım Planlaması;Çanakkale Ezine Gıda İhtisas
Organize Sanayi Bölgesinde 112.411 m² büyüklüğünde, %40'ı peşin, kalanı 24 ay eşit taksit ödemeli
9.273.000.-TL bedel ve 1.110.000.- TL katılım payı ödemesi ile arazi satın alınmasına, Çanakkale – Kepez'de
bulunan üretim tesisimizin bu adrese taşınması konusunda Yatırım Projesi hazırlanmasına,kararı alınmıştır.
Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH): Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Gençlik ve Spor
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 23.12.2020 tarihinde düzenlenen ''Muğla İli
1000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi'' ihalesine katılmıştı103.500.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar
arasında 10. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

USDTRY
Şu saatlerde 7,6336 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,6597 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,6763 ve en düşük 7,6196 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,6100 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: 7,6100 - 7,5900
Direnç: 7,6700 - 7,7000
EURTRY
Şu saatlerde 9,3080 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3121 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,3647 ve en düşük 9,2926 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,2800 seviyesinde.
Destek: 9,2800 - 9,2500
Direnç: 9,3500 - 9,3900
EURUSD
Güne 1,2156 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2183 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2201 ve en düşük 1,2154 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde.
Destek: 1,2200 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
ALTIN
Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.861 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.872 en
düşük 1.857 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.867 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk
direnç 1.875 seviyelerinde.
Destek: 1.860 – 1.851
Direnç: 1.875 – 1.881
BRENT
Haftanın üçüncü işlem gününe 49,82 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 50,39
en düşük 49,20 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,30 seviyesinde hareket eden emtiada %0,44 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
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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