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2021 Büyüme Beklentisi %6
IMF’nin 2021 yılı için Türkiye’den %6 büyüme bekliyor. Önceki raporunda IMF 2021 yılında Türkiye
ekonomisinin %5 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Borsa İstanbul kayıplarının büyük kısmını geri aldı.
BIST100 gün içerisinde 1.516’ya kadar indikten sonra kayıplarının büyük kısmını geri alarak öğle saatlerinde
1.536’ya kadar geri geldi. Döviz tarafında baskı olmayan günde Türk Lirası karşısında Dolar 7,38 ve Euro
8,96’dan işlem görüyor. Dolar/TL paritesi uzun bir süredir yukarıda 7,50, aşağıda ise 7,25 seviyesi olan bant
aralığında işlem görmeye devam ediyor. Bankalar endeksi bir süredir yaşadığı düşüşlerden sonra bugün
hafif değer kazancıyla dikkat çekiyor. Aracı kurumlar endeksi ise %2’den fazla değer kazanarak günün en
çok yükselen endeksleri arasında yer aldı.

Satır Başları:










Borsalar Gün Ortasına Doğru Hafif Satışta BIST100 %0,10 düşüşle 1.538 puan seviyesindeyken,
BIST30 %0,16 eksiyle 1.634 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarında ise sabah görülen hafif
yükseliş, düşüşe döndü. Dolar 7,38 seviyesine gerilerken Euro 8,96 olarak işlem görüyor. Gram altın
ise 440 Lira civarında yatay seyrediyor.
IMF, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yükseltti. Ekim ayında yayınladığı
Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisinin 2021 yılında % 5 büyüyeceği tahmininde
bulunan IMF, bu beklentisini % 6,0'a çıkardı.
TÜİK: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık'ta bir önceki aya göre %16,9 azalırken, yıllık bazda
%34,3 arttı.
Çin MB/Yi: Destek politikalarından erken çıkmayacağız. 2021 yılında Çin'in büyümesi potansiyele
yakın olacak Çin'in ihracatının bu yıl oldukça iyi olmaya devam etmesini bekliyoruz. Para ve mali
politika istihdama odaklanacak.
AstraZeneca, Covid19 aşısının yaşlılarda düşük etkinlik gösterdiği iddiasını yalanladı. Dün
Handelsblatt gazetesi, AstraZeneca tarafından üretilen Covid19 aşısının 65 yaş üstü kişilerde
etkinliğinin %8 civarında olduğunu iddia eden bir haber yayınlamıştı.
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BIST 100
Güne 1.538 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde düşük 1.517 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1.538 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Destek: 1.517
Direnç: 1.539

Şirket Haberleri:
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): 7 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı
bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port
Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile
21.10.2020 tarihinde imzaladığı Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında, QTerminals'ın Rekabet
Kurumu onayı başvurusunun Rekabet Kurumu tarafından onaylandığını duyurmuştuk. GPH, söz konusu
satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun
sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140
milyon ABD Doları) şirket değeri (Enterprise Value-EV) üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde
tamamlandığını Şirketimize bildirmiştir. Port Akdeniz'in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre
yapılan ayarlamalar sonucu satış bedeli 849.837.111 TL olarak gerçekleşmiştir. QTerminals toplam bedelin
764.853.400 TL'lik kısmını peşin olarak ödemiş olup, bakiye 84.983.711 TL'lik kısmını (ödeme günündeki
TCMB döviz ABD Doları alış kuruna tabii tutularak kesinleşecek olan) 2021 yılının son çeyreğinde
ödeyecektir. QTerminals'in 2021'in son çeyreğinde yapacağı söz konusu ödeme ile satış bedelinin
tamamının elde edilmesinin ardından, GPH satış işlemine ilişkin giderleri ödeyecektir. Satış işlemine ilişkin
olarak yukarıda verilen TL değerleri, 25 Ocak 2021 tarihli TCMB döviz ABD Doları alış kuru olan 7,3797
üzerinden hesaplanmıştır. Port Akdeniz'in satış işleminin tamamlanması ile GPH'in kruvaziyer odağı,
stratejisi doğrultusunda iyice artmıştır. Kruvaziyer operasyonları Covid-19 krizinden önemli ölçüde
etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini korumaktadır. Kruvaziyer şirketlerinin
2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi sektörün geri dönüşü açısından cesaret vericidir.
Polisan Holding A.Ş. (POLHO): Polisan Holding, 5 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamasında, durdurulan
tarımsal faaliyetlerle ilgili olan ve %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya'nın mülkiyetinde bulunan, Balıkesir ve
Manisa illerindeki yaklaşık 3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL (KDV hariç) bedel karşılığında
satmak üzere bir protokol imzaladığını duyurmuştu. 25 Ocak 2021 tarihinde satış işlemi tamamlanmış olup,
ilgili tutar hesaplarımıza transfer edilmiştir.
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA): Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne
sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.'nin, Sg Deri Tekstil
Giyim ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne 7.689.600,00 Bin (Yedi milyon altı yüz seksen dokuz bin altı yüz) TL
tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiş olup ürün teslimatı yapılmıştır.
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USDTRY
Gün ortasında 7,3801 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,4075 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,4351 ve en düşük 7,3795 seviyelerinden işlem gören kur hafif
satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3600 seviyesinde.
Destek: 7,3600 - 7,3400
Direnç: 7,4200 - 7,4500
EURTRY
Şu saatlerde 8,9594 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9974 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,0211 ve en düşük 8,9594 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9400 seviyesinde.
Destek: 8,9400 - 8,9200
Direnç: 9,0000 - 9,0400
EURUSD
Güne 1,2141 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2135 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2147 ve en düşük 1,2108 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
ALTIN
1.856 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.862 en düşük 1.850
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1.852 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk destek 1.849
seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 1.849 – 1.844
Direnç: 1.861 – 1.867
BRENT
Brent petrol haftanın ikinci işlem gününe 55,80 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek
55,80 en düşük 55,18 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 55,67
olarak %0,02 azalış seyir ediyor.
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