InvestAZ Yatırım:

Ek Yaptırımlar Rafa Kalktı
AB tarafından Türkiye’ye uygulanacak olan ek yaptırımların rafa kalktığı bildirildi. Türkiye-AB ilişkilerinde
açılacak olan yeni sayfanın gölgelenmemesi adına bu kararın alındığı AB dışişleri bakanları zirvesinde
söylendi. Borsa İstanbul güne düşüşle başlamaya hazırlanıyor. Veri takviminde bugün yurt içinde takip
edilecek trafiğe kayıt yapan araç sayısı dışında bir veri yok. Veri takviminin ve haber akışının nispeten sığ
olduğu son haftalarda borsalardaki dinlenme modunun bilanço dönemine kadar uzamasını bekleyebiliriz.
Büyük olumsuz bir gelişme yaşanmadığı taktirde 2020 yıl sonu finansallarının hisse performanslarına pozitif
yansıması beklenebilir. Dün akşam Arçelik finansallarını kamuoyuyla paylaştı ve firma beklentilerin
üzerinde kar açıklamış oldu.

Satır Başları:









Borsaların Yatay Açılması Bekleniyor BIST100 dünkü seansı %0,14 eksiyle 1.540 puan seviyesinden
tamamlarken, BIST30 %0,82 düşüşle 1.637 puan seviyesine düşüş gösterdi. Döviz kurlarına
baktığımızda, Euro 8,99 seviyesinde kalırken Dolar hafif yükselerek 9,43 seviyesinden alış gördü.
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.
AB dışişleri bakanları, Aralık'taki liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı kararlaştırılan ek yaptırımları
rafa kaldırdı. Maas, Ankara'dan gelen olumlu sinyallerin yaptırımlarla gölgelenmesini
istemediklerini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Maliye Bakanlığı koltuğuna aday gösterdiği ABD Merkez Bankası’nın
(FED) eski başkanı Janet Yellen, ülkenin ilk kadın Maliye Bakanı olarak Senato’da onaylandı.
AstraZeneca, Covid19 aşısının yaşlılarda düşük etkinlik gösterdiği iddiasını yalanladı ve yapılan
çalışmalarda aşının yaşlı kişilerde de güçlü bağışıklık yanıtı oluştuğunun görüldüğünü belirtti.
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niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
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BIST 100
Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1540 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans
işlemlerinde en yüksek 1560 ve en düşük 1537 seviyesine gelirken günü % -0,14 kapatmıştır. Dünkü seansta
endekste 32,41 milyar TL hacim görülmüştür.
Destek: 1.537
Direnç: 1.549

Şirket Haberleri:
Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART): Şirketimiz 25.01.2021 tarihinde, yurtdışı merkezli SecuPi Security
Solutions, Ltd. ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme
hizmet süresi 2 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1'er yıl süreyle uzayacaktır. İlk yıl için
planlanan hizmet tutarı 5.000.000 TL olup, ilgili hizmet Sipariş Formları (PO) üzerinden ilerleyecektir.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş (GUBRF): Şirketimiz 2020 yılı Türkiye faaliyetlerinde, kimyevi gübre satış miktarını
bir önceki yıla oranla % 21 artırarak ilk kez 2 milyon ton satış rakamı eşiğini aşmıştır. Bu sonuçlarla pazar
payını artıran Şirketimiz, ülkedeki gübre tüketiminin üçte birini tek başına karşılama başarısına imza
atmıştır. Yurt içi satışların yanı sıra, geçen yıla oranla % 40'ın üzerinde bir artış gösteren ihracat rakamları
da yıllık bazda yeni bir rekora işaret etmektedir. Şirketimizin Türkiye faaliyetlerindeki toplam gübre üretimi,
2019 yılına göre %12 artışla 687.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan 2020 yılı içerisinde, bilinçli
tarım faaliyetlerini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren tarımsal danışmanlık kanallarımıza, üreticilerden
gelen bilgi talepleri 3 kat artış gösterirken, model tarımsal üretim alanları çalışmaları da başarıyla
sürdürülmüştür.

USDTRY
7,4075 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,4133 seviyesinde. Döviz kurunun güne alıcılı
başladığı görülmüştür. USD/TRY için direnç 7,4300 destek seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 7,4000 - 7,3800
Direnç: 7,4300 - 7,4500
EURTRY
Sabahın erken saatlerinde 8,9974 seviyesinden işlem gören Euro, 8,9926 seviyesinde. Döviz kurunun güne
satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,9800 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 8,9800 - 8,9700
Direnç: 9,0100 - 9,0300
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EURUSD
1,2141 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2128 seviyesinden işlem
görüyor. Paritenin güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kur için destek 1,2100 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2200
XAUUSD
1.856 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, 1.856 seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne
başlangıcını satıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk destek 1.852 seviyesi olarak kullanılabilir.
Destek: 1.852 – 1.849
Direnç: 1.861 – 1.865
BRENT
Erken saatlerde 55,80 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 55,20
seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne satıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür.
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