InvestAZ Yatırım:

Borsanın Ateşi Duruldu
Güne sert satıcılı başlayan borsalarda panik satışları duruldu ve BIST100 1.490’ın üzerine geri geldi. 1.500
eşik seviyesini yukarı doğru geçemeyen endeksin 1.467’nin altına da inmemiş olması, yüksek volatiliteye
rağmen piyasa dinamiklerinin temelinin sağlam olduğunu gösteriyor. Borsada abancı takas oranı 2021’in
başından itibaren rekor düşük seviyelere gerilemeye devam ediyor. Küresel risk iştahı uzun bir süredir
yüksekti. Son haftada yaşanan düşüşler risk iştahının düşmesinden ziyade uluslararası hisse piyasalarında
başlayan üst düzey volatilite sebepli. Asya, Avrupa ve ABD borsalarında on-shore ve özellikle off-shore
piyasalarda oluşan fiyat hareketleri portföy ve fon alokasyonlarını fazlasıyla etkilemeye devam ediyor.
Dolar kuru 7,30-7,40 arasındaki bantta hareket etmeye devam ediyor. Gümüş ons fiyatı da dün %6’ya varan
kazancından sonra bugüne düşüşle başlamıştı, öğle saatlerinde kayıplarını geri alarak tekrar yönünü
yukarıya çevirdi.

Satır Başları:








Borsalar Güne Satıcılı Devam Ediyor BIST100 %0,74 düşüşle 1.487 puan seviyesine gerilerken,
BIST30 %1,09 düşüşle 1.584 seviyesine gerileme kaydetti. Döviz kurlarında ise satışlar hakimdi.
Dolar 7,32, Euro 8,87 seviyelerinden işlem görüyor. EUR/USD paritesi ise 1,2108 seviyesinde.
Hazine: Gıda ve Tarımsal ürün piyasaları izleme ve değerlendirme komitesi toplantısında gıda fiyat
gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia
fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 beklentileri değerlendirildi.
Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre %50,4 azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin $ oldu.
ABD'de 4.çeyrekte GSYH(Öncü) %0,1 (Beklenti %0,0) oldu.
Almanya'da 4.çeyrekte mevsimsel düzeltilmemiş gsyh (öncü) yıllık -%2,9 (beklenti -%3,4, önceki %3,9) oldu.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BIST 100
Güne 1.485 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde düşük 1.474 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1.494 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Direnç: 1.494
Destek: 1.474

Şirket Haberleri:
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye
göre; Finansal Teknoloji Girişimi Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne %2,5
oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve 01.09.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu.2020
yılında 3,5 kat büyüme gösteren ve Saha Bakiyem ürünü ile üç farklı dalda ödül alan Bakiyem Ödeme
Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkımızın
kullanılarak aynı bedelle ilave %2,5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %5'e
çıkartılmasına, Yönetim Kurulumuzun 29.01.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

USDTRY
Gün ortasında 7,3314 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,3343 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,3849 ve en düşük 7,3250 seviyelerinden işlem gören kur hafif
satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3100 seviyesinde.
Destek: 7,3100 - 7,2900
Direnç: 7,3700 - 7,4100
EURTRY
Şu saatlerde 8,8867 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9043 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,9400 ve en düşük 8,8784 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,8600 seviyesinde.
Destek: 8,8600 - 8,8400
Direnç: 8,9300 - 8,9600
EURUSD
Güne 1,2126 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2117 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2130 ve en düşük 1,2094 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2100
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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ALTIN
1.842 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.854 en düşük 1.840
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1.853 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk direnç 1.859
seviyesi olarak izlenebilir.

Destek: 1.844 – 1.834
Direnç: 1.859 – 1.864
BRENT
Brent petrol haftanın son işlem gününe 54,96 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 55,45
en düşük 54,91 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 55,44
olarak %0,62 artışla seyir ediyor.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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