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InvestAZ Yatırım:  

Yeni Günde Yatay Açılış 

Dün sert düşüş yaşayan piyasalar akşam toparlanmış ve BIST100 günü %0,3 kayıpla 1,536 seviyesinden 
kapatmıştı. Yeni günde seansın yatay bir seyirle güne başlaması beklenirken 1.545 ve 1.550 seviyeleri yakın 
seviyede takip edilecek dirençler olacaktır. Dün 1.516’ya kadar düşen BIST100 için bugün de 1.520 seviyesi 
ilk destek, ardından 1.508 güçlü destek noktası olarak yerini koruyor. Son günlerde volatilitesi düşen ancak 
rallisinin de yavaşladığı Borsa İstanbul’da yatay seyrin bir süre daha sürmesi ve bilanço dönemine doğru 
uzaması beklenebilir. 1.500 psikolojik destek seviyesi henüz denenmedi ve bu seviye aşağı yönlü birkaç gün 
kalıcı şekilde kırılmadıkça piyasalarda herhangi bir ayı piyasası beklememekte fayda var. ABD borsalarında 
rekor fiyatlamalar devam ediyor. Dün Microsoft yıl sonu finansallarını açıkladı ve firma gelirlerini yıllık 
bazda %17 artırmış oldu. Nasdaq’a kote dev teknoloji firmalarının karlarında benzer artışlar geldiği taktirde 
S&P500 ve Nasdaq gibi ABD endekslerindeki yükselişin hız kesmeden devam etmesi ve S&P500’de 4.000’e 
kadar bir hareket beklemek de abartı olmayacaktır. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Çarşamba Seansına Hafif Alımla Başlaması Bekleniyor BIST100 dünkü seansı %0,27 

düşüşle 1.536 puan seviyesinden tamamlarken, BIST30 %0,01 düşüşle 1.636 seviyesindeydi. Sabah 

saatlerinde Dolar kuru 7,36, Euro 8,94 seviyelerinde seyretmektedir. Brent Petrolün ise 56 $ 

seviyesine yükseldiği görülmüştür. 

 Uluslararası yatırım kuruluşu Commerzbank, yılın ilk yarısında dolar/TL'nin 7,35-7,50 aralığında 

seyretmesini bekliyor. 

 Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2020 yılında küresel ham çelik üretiminin, bir önceki yıla göre % 

0,9 azalarak 1 milyar 829,1 milyon ton olduğunu açıkladı. Geçen yıl Türkiye'nin üretimi % 6,0 artışla 

35,76 milyon ton oldu. 

 ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen yemin ederek göreve başladı. 

 ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer ve Moderna'dan bu yaza kadar 200 milyon doz daha aşı alımı 

gerçekleştireceklerini bildirdi 

 İtalya'da Başbakan Guiseppe Conte'nin istifasını sunmasını ardından Cumhurbaşkanı Sergio 

Mattarella, siyasi krizin aşılması ve yeni bir hükümetin kurulması için siyasi partilerin liderleri ile 

görüşmeler yapacak. 
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BIST 100  

Dün endeks 1.536 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1.549 ve en düşük 1.517 

seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı % -0,27 azalışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100 

endeksin günü 31,94 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.535 

Direnç: 1.548 

 

Şirket Haberleri: 

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL): Şirketimizin, 22/01/2021 tarihli Özel Durum 

Açıklamasında; Hasanpaşa Mah. Şehid Cevdet Koç Cad. N51/A Sapanca/ SAKARYA adresindeki tesislerimiz 

için planlanan tevsi yatırımlar ile ilgili olarak; T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış olup 

tevsi yatırımı için adımıza 25/01/2021 tarih 519490 sayılı 22/01/2021 başlangıç 22/01/2024 bitiş tarihli 

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.  

Söz konusu Teşvik Belgesi ; 34.379.750 TL (FOB) tutarında ithal yeni makine, 57.215.000 TL tutarında yerli 

yeni makine, 3.500.000 TL tutarında yapılacak diğer harcamaları kapsamaktadır. Teşvik belgesinde kayıtlı 

destek unsurları aşağıdaki gibidir.  

1) KDV İstisnası 

2) Gümrük Vergisi Muafiyeti 

3) Vergi İndirim oranı (%55, YKO %20) 

4) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (3 Yıl) 

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE): Şirketimizin 26.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu 

toplantısında, 1- Musalla Bağları Mah.Hal-1 Sk. N46 Selçuklu / KONYA adresindeki " KONYA HAL" şubesinin 

demirbaşlarının Öz Çavdar Tarım Ürünleri Hay.ve Otom.San.Tic.Ltd.Şti.'ne devri için sözleşme 

imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 2- İlgili devir işlemi bedelinin, 

görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde 

bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 25.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 40.000.000 TL olan ödenmiş 

sermayesini nakden 210.000.000 TL artırarak 250.000.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır. Anılan sermaye 

artışı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin 26.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş 

ve şirketimizin bu sermaye artışına iştirak etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu sermaye artırımı 

26.01.2021 tarih itibariyle tescil edilmiştir. Bu sermaye artışından elde edilen tutarın bir kısmı güneş 

elektrik üretim santrali satın alımlarının finansmanında kullanılmış, kalan tutar ise YEKA ihalelerinde ve 

yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. 
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USDTRY 

Güne başlarken 7,3436 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,3594 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz 

kurunun güne alıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için direnç seviyesi 7,3700 olarak izlenebilir. 

Destek: 7,3400 - 7,3300 

Direnç: 7,3700 - 7,3800 

EURTRY 

Güne başlangıcını 8,9385 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,9537 seviyelerinden işlem 

görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 8,9700 olarak 

belirlenmiştir. 

Destek: 8,9400 - 8,9200 

Direnç: 8,9700 - 8,9800 

EURUSD 

1,2167 seviyesinden güne başlayan parite 1,2163 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede destek seviyesi 1,2200 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.851 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk destek 1.845 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.845 – 1.840 

Direnç: 1.853 – 1.857 

BRENT 

Güne başlangıcını 55,74 seviyesinden yapan Brent petrol, 55,99 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığı görülmüştür. 
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