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InvestAZ Yatırım:  

BIST’te Tepki Alımı 

Dünkü seansta satışların kuvvetlendiği borsalarda bugün seansta toparlanma bekleniyor. Küresel 

piyasalara baktığımızda Asya piyasaları güne pozitif başlarken, ABD ve Avrupa borsalarının vadeli 

işlemlerinin de pozitif seyirde devam ettiğini görmekteyiz. Gün içinde önemli veri akışı olarak yurt içinde 

ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD 2020 4. Çeyrek GSYH Büyüme rakamlarının açıklanması takip 

edilecek. Dün yaşanan sert satışlar öncesi Çin ve Hong Kong piyasalarında da büyük kayıplar yaşanmıştı. 

Bugüne baktığımızda küresel hisse piyasalarından negatif ayrışan yurt içi piyasaların toparlanma eğilimi, 

7,25’e kadar yükseldikten sonra 7,18’e gerileyen Dolar/TL kuruyla da desteklenebilir. 

 

 Borsaların Güne Güçlü Alımla Başlaması Bekleniyor BIST100 ve BIST30 dünkü seansta satışlar 

yoğunlaşırken, bugün endekslerde toparlanma bekleniyor. Dünkü seansta BIST100 1.483, BIST30 

ise 1.558 puan seviyelerine gerilemişti. Döviz kurları ise güne hafif düşüşle başladı. Dolar kuru 7,18 

seviyesine gerilerken, Euro 8,76 seviyesine düşüş gösterdi. Emtia tarafında, Brent petrolün 66,37 

$ seviyesine yükselirken, ons altının 1.794 $ civarında seyrettiği görülmektedir. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları 

içeren "Ekonomik Reform"çalışmalarının detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından Mart ayının ikinci haftasında açıklanacağını söyledi. 

 Genel Kartlı Ödeme Endeksi Ocak ayında bir yıl öncenin aynı ayına göre %15,8 artış göstererek 

243,5 değerine ulaştı. Aynı dönemde reel olarak %0,7'lik artış yaşandı. 

 ABD'de 2020 yılının son çeyreğine ilişkin revize GSYH rakamları açıklanacak.  

 Gelecek hafta bütçe sunumu yapacak olan İngiltere Maliye Bakanı Sunak'a, son 300 yılın en derin 

ekonomik daralmasını yaşayan ekonominin toparlanmasına yardım için 100 milyar GBP 

büyüklüğünde mali destek paketi açıklaması çağrısı yapıldı. 

 

BIST 100  

Dün endeks 1.483 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1.523 ve en düşük 1.483 

seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı % -2,3 azalışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100 

endeksin günü 33,74 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.483 

Direnç: 1.497 

 

Şirket Haberleri: 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihli kararı ile; Bankamızın 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO) sermayesinde sahibi olduğu ve YKGYO 

sermayesinin %30,45'ini temsil eden 12.179.872,00 TL nominal değerli payların (10.404.000,00 TL'lik kısmı 
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A Grubu, 1.775.872,00 TL'lik kısmı B Grubu) Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'ye, 18.270.000,00 TL'si devir 

aşamasında peşin ve 11.875.500,00 TL'si YKGYO'nun sahibi olduğu Göktürk Arsası (Taşınmaz) üzerinde 

inşaat ruhsatının alınmasını veya Taşınmaz'ın satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilmek üzere toplam 

30.145.500,00 TL bedelle satılmasına, satış işlemine ilişkin Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Pay Devir 

Sözleşmesi imzalanmasına, pay devrinin gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilmesine 

karar verilmiştir. Satış bedelinin ikinci taksiti için payların devri aşamasında gayrikabili rücu senet alınacak 

olup, bu taksit için belirlenen tutar ilgili taşınmaz için en son açıklanan değerleme raporunda belirlenen 

rayiç bedelinin %30,45'i esas alınarak uyarlamaya tabi tutulacaktır. Devir işlemi başta Sermaye Piyasası 

Kurulu ve Rekabet Kurumu onayının alınması ile YKGYO genel kurulunda şirketin unvan değişikliğinin 

onaylanması koşulları olmak üzere belirli kapanış koşullarına tabidir. Bu karar çerçevesinde; Pay Devir 

Sözleşmesi Bankamız ile Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. arasında 24.02.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS): Naylon 66'nın ana hammaddesi olan ve tüm dünyadaki üretim yapan 

şirketlere ADN tedariğini sağlayan ABD'de yerleşik iki naylon 66 tedarikçisi zorlu geçen kış şartları nedeniyle 

belirsiz bir süre için mücbir sebep durumu ilan etmiş bulunmaktadır. Naylon 66 üretim zincirini ilk 

halkasından son halkasına kadar etkileyen bu durumun global anlamda tedarik zinciri sorunlarını 

tetikleyeceği öngörülmektedir. Dünyadaki tüm naylon 66 üreticilerinde olduğu gibi, Kordsa'nın da bu 

durumdan etkilenme ihtimali öngörülerek 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere naylon 

66 ürün gamımıza yönelik olarak mücbir sebep ilanı gerekli görülmüştür. 

Yaşanan durumun süresi ve derinliği tedarikçilerimiz ile ilgili olup, finansal sonuçlarımız üzerindeki olası 

etkisi gelişmelere göre değerlendirlip, kamuoyu ile bilahere paylaşılacaktır. Bu dönemde müşterilerimizi 

zor duruma sokmamak adına gerekli tüm önlemler alınmakta ve kısıtlara rağmen müşterilerimize 

tedarikimiz devam etmektedir. Ayrıca, gelişmeler ile ilgili bilgiler her müşteri özelinde ivedilikle 

paylaşılmakta ve gerekli aksiyonlara karar verilmektedir. Konunun gelişimi hakkında tüm paydaşlarımıza 

durumun ticari ve finansal boyutu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmaya devam edecektir. 

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS): 07.10.2020 tarihinde Innovance Bilgi Teknolojileri 

Danışmanlık Yazılım Geliştirme İnşaat ve Otomotiv Limited Şirketi'ne ("Şirket") girişim yatırımı yapılmasına 

ilişkin karar alınmış ve "Şirket"in hakim ortakları ile girişim sözleşmesi imzalanmıştı. Gelinen aşamada 

girişim sözleşmesinin Ön Şartı gereği Şirket'in tür değiştirerek limited şirketten anonim şirkete 

dönüşümünün Hakim Ortaklar tarafından yerine getirilmemesi ve 23.02.2021 tarihinde gönderdikleri fesih 

ihbarı nedeniyle Girişim Sözleşmesi'nin karşılıklı mutabakatla feshedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): Şirketimizin %25 oranında pay sahibi olduğu 

girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag 

Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında payı 10.000.000-TL bedelle satın 

alınmış olup, tescil işlemleri 24.02.2021 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır. Montag Yazılım Bilişim 

Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 2015 yılında kurulmuş olup, 23 personeli ile yazılım sektöründe faaliyet 

göstermektedir. Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili bilgilere www.montag.com.tr 

internet adresinden ulaşılabilir. 

 

USDTRY 
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Güne başlarken 7,1692 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,1814 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz 

kurunun güne alıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için direnç seviyesi 7,200 olarak izlenebilir. 

Destek: 7,1600 - 7,1300 

Direnç: 7,2000 - 7,2200 

EURTRY 

Güne başlangıcını 8,7254 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,7582 seviyelerinden işlem 

görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 8,7900 olarak 

belirlenmiştir. 

Destek: 8,7200 - 8,6800 

Direnç: 8,7900 - 8,8200 

EURUSD 

1,2167 seviyesinden güne başlayan parite 1,2176 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede direnç seviyesi 1,2200 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.803 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk destek 1.791 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.791 – 1.787 

Direnç: 1.803 – 1.810 

 

 

BRENT 

Güne başlangıcını 66,41 seviyesinden yapan Brent petrol, 66,32 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığı görülmüştür.          
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