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InvestAZ Yatırım:  

2 Ayda 15 Milyar Dolar 

Kasım ayından bu yana Türkiye’ye toplam 15 milyar dolar döviz girişi yaşandı. Türk Lirası’na olan güvenin 
yeniden inşa edildiği süreçte toplam devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) oranında artış kaydedilirken 
borsalara da para girişi gözlendi. Yatırım bankaları Türkiye’nin 2020 yılının Kasım ayından beri uyguladığı 
sıkı para politikasını 2021’in en az ilk yarısında veya tamamında devam ettirmesini bekliyor. Deutsche Bank 
kısa vadede 10 milyar dolar’lık giriş daha olacağını öngörüyor. 3 Şubat tarihinde açıklanacak olan ocak ayı 
enflasyon verisine odaklanacak olan döviz piyasaları 2 aydan uzun süredir sakinliğini koruyor. BIST100 
endeksi inişli çıkışlı bir fiyat hareketi yaşadığı günü pozitif kapatmaya hazırlanıyor. Gün içerisinde 1.560’ı 
kadar gördükten sonra 1.550 sınırının altına inen endeks akşam saatlerinde 1.546 seviyesinde. Şubat 
ayında senatodan geçirilmesi beklenen yeni teşvik paketi umuduyla ABD borsalarındaki yükseliş hız 
kesmemesine rağmen ani ve sert bir düzeltme beklentileri de artmaya başladı.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Başlangıcında Karışık Seyrediyor BIST100 %0,36 artışla 1.548 puan 

seviyesindeyken, BIST30 %0,37 düşüşle 1.644 seviyesine geriledi. Döviz kurları yatay seyrine 

devam ederken, ons altın 1.864 $ seviyesine yükseldi. 

 İbrahim Kalın: Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler 

bugün İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların 

çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin 

menfaatinedir. 

 EPGİS: 26/01/2021 itibarıyla Benzinde 7 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşti, ÖTV’den karşılandığından 

pompa fiyatlarına yansımayacak. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.1919 (Önceki 17.2651) oldu. 

 İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'den ayrılma referandumu yeniden gündeme gelen 

İskoçya'ya bu hafta ziyaret gerçekleştirecek. 

 İtalya Başbakanı Conte, yeni bir hükümet kurmak amacıyla istifa etmeyi düşünmüyor. 
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BIST 100 

Güne 1.557 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.560 en düşük 1.537 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1.549 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,43 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 28 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.537 

Direnç: 1.548 

 

Şirket Haberleri: 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova 

İlçesi Şekerpınar2 Mahallesi 420 Ada 33 Parsel'de yer alan Çayırova 15 nolu depomuzun alt katında 

yapılacak ofis imalat ve montaj işleri için, Yiğit Metal Mamülleri İnşaat Plastik Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. ile 

şirketimiz arasında 30 günde bitirilecek şekilde 350.000 TL+KDV bedel ile İmalat ve Montaj İşleri Sözleşmesi 

imzalanmıştır. 

Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI): T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tevsi cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 

Şirketimiz tarafından 21.01.2021-21.07.2022 tarihleri arasında ve toplam 5.084.693 TL'lik sabit yatırım 

tutarı ve 15 kişilik istihdam kapsamına sahip 22.01.2021 tarih, 519426 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi 

alınmıştır. 1. Bölge bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek 

unsurları"Gümrük Vergisi Muafiyeti" ve "KDV İstisnası" şeklindedir. 

Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ODAS): 29.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda da 

bahsedildiği üzere Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.'nin (Eski Unvanı Çan 

Kömür ve İnşaat A.Ş.) paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş 

ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarihli yazısı ile onaylamıştı. Söz konusu onaya 

müteakip olarak yapılan tescil işlemleri ve gerekli güncellemelerle birlikte halka arz izahnamesine yönelik 

başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün yapılmıştır. 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL): Şirketimiz tarafından, Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama 

Tesisi projesine ilişkin 03.08.2017 tarihli "ÇED Olumlu" kararı ile ilgili olarak, bir kısım davacılar tarafından, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal 

davası açılmış olduğu, şirketimizce davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde 

bulunulduğu ve gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği, 

davacılar tarafından temyiz edilen İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını 

gerektirecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Daire tarafından davacıların yürütmeyi 

durdurma isteminin reddine karar verildiği hususu 21.07.2020 tarihinde KAP 'ta açıklanmıştı. Gelinen 

neticede Danıştay 6. Daire tarafından, davacılar yönünden dava açma ehliyetleri olmadığı öne sürülerek 

kararın esası etkilemeyecek olması sebebiyle bozma kararı verilmiş olup Şirketimizin lehine sonuçlanmıştır. 
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USDTRY 

Güne 7,4159 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4242 en düşük 7,3635 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3831 seviyesinde hareket eden kur günü %0,37 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3600 seviyesinde. 

Destek: 7,36000 - 7,3300 

Direnç: 7,4200 - 7,4500 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 9,0239 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0459 en 

düşük 8,9676 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9747 seviyesinde hareket eden kur günü %0,53 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9500 seviyesinde. 

Destek: 8,9500 - 8,9200 

Direnç: 9,0200 - 9,0700 

EURUSD 

1,2170 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2184 en düşük 1,2140 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2151 seviyesinde hareket eden parite günü %0,14 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.855 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.868 en düşük 1.849 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.859 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,64 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altının ilk direnci 1.873 seviyesinde. 

Destek: 1.854 – 1.842 

Direnç: 1.873 – 1.880 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 55,09 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 55,81 en 

düşük 55,03 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 55,27 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,04 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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