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InvestAZ Yatırım:  

Endeksler Kazançlarını Geri Verdi 

Güne alıcılı başlayan endeksler öğle saatlerine doğru günlük kazançlarını geri verdi. BIST100 endeksi 
1.540’a kadar gerileyerek eksiye geçti. Büyük endeksleri aşağıya çeken bankalar endeksindeki aşağı yönlü 
hareket ve bankalara gelen satışın günün kalanında devam edip etmeyeceği borsalardaki yönü belirlemiş 
olacak. Sabah açıklanan güven endekslerinden inşaat güven endeksi başta olmak üzere açıklanan düşüş 
eğilimi gözlemlendi. İmalat ve sanayi kapasite kullanım oranı ise hafif azalarak %75,4 seviyesinde geldi. 
Bugün öğleden sonra ilk defa dijital ortamda gerçekleştirelecek olan Davos zirvesi takip ediliyor olacak. 
Zirvede Çin başkanı Xi Jinping de konuşma yapacak. Güney Doğu Asya denizinde Tayvan üzerinde Çin ve 
ABD deniz birliklerinin karşılıklı olarak bölgeye gönderildiği haftasonunun ertesinde yatırımcılar Çin 
başkanının yapacağı açıklamalara ve Çin’in ilerleyen döneme ait vizyonunu ve stratejisini dinliyor olacak. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasına Doğru Karışık Seyirde BIST100 %0,23 artarak 1.545 puan seviyesinden 

işlem görürken, BIST30 %0,24 düşüşle 1.646 seviyesinden işlem görüyor. BIST Elektrik Endeksi 

(XELKT) ise %3,09 yükselişle diğer BIST endekslerini geçti. Döviz kurları yatay seyrine devam ediyor. 

Dolar kuru 7,39 iken, Euro 9,00 seviyesinde. Brent petrol ise 55,68 $’a yükseliş gösterdi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı 

faiz destekli sağlanan kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arasındaki 6 ayda ödenmesi gereken 

taksitleri ertelenecek. 

 İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 puan 

azalarak % 75,4 seviyesinde gerçekleşti. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı 

tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün 

yayınladığımız tebliğ ile erteledik. 

 Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu, 25-29 Ocak arasında gerçekleştirilecek zirveye dünya 

genelinden 2000'den fazla lider katılacak. Forumun bu yılki gündem konusu "Güvenin yeniden 

inşası için kritik bir yıl" olacak. Forumda 25 devlet başkanı ve hükümet temsilcilerinin küresel 

ölçekte acil işbirliği ihtiyacını konuşması hedefleniyor. 
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BIST 100  

Güne 1.557 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1560 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1.547 seviyesinden işlem görmekte.  

Destek: 1.543 

Direnç: 1.560 

 

Şirket Haberleri: 

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO): Bağlı Ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ. A.Ş. 

Almanya'da yerleşik Uluslararası bir firmadan 22.01.2021 günü gelen stratejik işbirliği ve ortaklık teklifi 

görüşmelerine başlamak üzere 25.01.2021 günü Yönetim Kurulu Kararı almıştır. Olası ortaklığın amacı 

yurtiçi ve yurtdışında petrol akaryakıt, jet gazı taşıma ve dağıtımı başta olmak üzere filo yatırımı ve 

uluslararası petrol ve petrol türevlerinin ticareti konularını kapsamaktadır. Yönetim Kurulu kararınca 

yapılacak görüşmelerde Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ. A.Ş.'ni Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO Ali Altınışık 

temsil edecektir. Gelişmeler ile ilgili olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

 

USDTRY 

Gün ortasında 7,4072 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,4159 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 7,4242 ve en düşük 7,3635 seviyelerini gören Dolar kuru hafif satıcılı seyrediyor. 

Dolar kurunda aşağı yönde ilk destek 7,3700 seviyesinde. 

Destek: 7,37000 - 7,3400 

Direnç: 7,4300 - 7,4600 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0180 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0239 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,0459 ve en düşük 8,9708 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9800 seviyesinde. 

Destek: 8,9800 - 8,9400 

Direnç: 9,0500 - 9,0900 

EURUSD 

Güne 1,2170 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2169 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2184 ve en düşük 1,2160 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 
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ALTIN 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.855 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.860 en düşük 

1.849 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.852 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.847 seviyelerinde. 

Destek: 1.847 – 1.843 

Direnç: 1.858 – 1.864 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 55,09 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 55,61 en 

düşük 55,03 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 55,54 seviyesinde hareket eden emtiada %0,52 artışla 

gözleniyor. 
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