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Risk iştahı pozitif… 

Küresel piyasalar haftaya, Japonya’da beklentinin üzerinde gelen 

büyüme ve koronavirüsün yayılma hızındaki yavaşlamanın 

etkisiyle pozitif başlıyor. ABD’de teşvik paketine ilişkin korunan 

beklentiler de risk iştahının devamını sağlıyor. ABD ve Çin bugün 

tatil. ABD vadelileri ise açık olup bu sabah %0,4’ün üzerinde 

primle işlem görmekte. Nikkei’de %2’ye yaklaşan yükseliş var. 

Japonya 4Ç20’de bir önceki çeyreğe göre %2,3 olan beklentinin 

üzerinde %3 büyürken, yıllık bazda büyüme %9,5 olan beklentinin 

üzerinde %12,7 olarak gerçekleşti. Brent petrol 63 doların üzerini 

görmüş durumda.  

Bu hafta veri akışı açısından yurt dışında sanayi üretimi, İmalat ve 

hizmet PMI verileri öne çıkarken içerde TCMB’nin Perşembe günkü 

Para Politikası Toplantısı öne çıkıyor. İçerde ayrıca bugün Ocak ayı 

bütçe gerçekleşmelerini, konut satışları, Perşembe günü tüketici 

güven endeksi ve Cuma akşamı piyasa kapanışı sonrası Fitch’in 

Türkiye değerlendirmesi izlenecek. 

TCMB’nin bu ayki toplantısında faizde değişiklik yapması 

beklenmiyor. %17 olan haftalık repo faizini aynı tutması 

beklenirken şahin tutumunu da sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu 

açıdan TCMB’nin bu ayki toplantısının piyasa etkisinin daha sınırlı 

olacağını düşünüyoruz. 

Geçen hafta 1550 direncini test eden anacak kıramayan borsada, 

1520-1550 aralığını ve kırılımını ayın geri kalanı için takip etmeye 

devam edeceğiz. 1550 yukarı kırılmadığı takdirde yükselişte 

realizasyonlar görmeye devam edebilecekken 1550 üzerinde 

1560-1580 aralığı hedeflenebilir. Aşağıda 1530 ardından 1520 

destekleri öne çıkarken 1520 seviyesi gün içi stop-loss seviyesi 

olarak izlenebilir.  

USD/TL’de 7,00-7,20 aralığını takip ediyoruz. 7,20 altında teknik 

görünüm TL lehine olmaya devam ederken 7,00 seviyesi TL 

aşıcından önemli direnç olmaya devam ediyor. 7,00’nin kırılması 

halinde 6,90-6,80 aralığı gündeme gelebilir. 
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KAP Haberleri 

 Bursa Çimento (BUCIM) şirket sermayesi bugün 180 milyon TL'den %177,78 oranında 

bedelli olarak 320 milyon TL nakden artışla 500 milyon TL'ye yükseltilecek.  

 Çelik Halat (CELHA) şirket sermayesi bugün 16,5 milyon TL'den %151,52 oranında bedelli 

olarak 25 milyon TL nakden artışla 41,5 milyon TL'ye yükseltilecek.  

 İzmir Demir Çelik (IZMDC) şirket sermayesi bugün 375 milyon TL'den %300 oranında 

bedelli olarak 1,1 milyar TL nakden artışla 1,5 milyar TL'ye yükseltilecek. 

 Gözde Girişim (GOZDE, Pozitif) %54,30 oranında hissedarı olduğu, bilgi ve iletişim 

teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 

Ticaret A.Ş.'nin bir kısım paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak pay satışı suretiyle halka 

arzının planlanmakta olduğunu, söz konusu işlemi koordine etmek ve çeşitli konularda 

danışmanlık yapmak üzere  bir aracı kurumu yetkilendirdiğini açıkladı.  

 Egeplast (EPLAS) Yakın İzleme Pazarı’ndan Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru 

işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı. 

 Afyon Çimento (AFYON) şirket kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon TL'den 800 milyon 

TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. 

 Aksigorta (AKGRT) şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 750 milyon TL'ye 

yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. 

 Çimsa (CIMSA) şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den 350 milyon TL'ye 

yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. 

 Doğuş Otomotiv (DOAS) n11.com ile 2. el otomotiv pazarındaki stratejik iş birliği 

fırsatlarını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verildiğini 

açıkladı. 

 RODRG ve IDEAS payında 3 ay süreyle önleyici tedbirler uygulanacak. 

 GOLTS ve SRVGY payında 1 ay süreyle önleyici tedbirler uygulanacak. 

 Diriteks Diriliş Tekstil (DIRIT) şirket sermayesinin 10,6 milyon TL'den %42,25 oranında 

tahsisli olarak 4,5 milyon TL artışla 15,1 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan 

başvuru SPK tarafından onaylanması kapsamında, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin 

Prosedürü çerçevesinde belirlenen pay satış fiyatı 6,58 TL olmak üzere Canser Yalçınçara'a, 

Savaş Kollik'e Sibel Aslan satılacak payların işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Borsa'ya 

başvuru yapıldığı açıklandı.  
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Basın Haberleri 

 Otomotiv sektöründe Ocak ayında üretim %3, ihracat %14 azaldı. Otomotiv Sanayii 

DernegË†i (OSD) 2021 yılının Ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk ayında toplam 

üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet, otomobil üretimi 

ise yüzde 9 azalarak 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam 

üretim 110 bin 590 adede ulaştı. Ocak ayında otomotiv ihracatı 2020 yılının aynı ayına göre 

adet bazında yüzde 14 azalarak 77 bin 569 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise 

yüzde 21 oranında azalarak 48 bin 50 adet oldu. 

 Borsa İstanbul'da "Halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı yükseltildi. Borsa 

İstanbul'un yayımladığı Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gidilerek, "Halka arz edilen 

payların piyasa değeri" şartı, Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye, Ana Pazar 

için 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL'ye 

yükseltildi. 

 ABD Dışişleri Sözcüsü, Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yeni yaptırım 

uygulamayı değerlendirecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Akım-2 

(Nord Stream) boru hattı projesinin inşasının tamamlanması ve tescilinin gerçekleşmesi 

durumunda projeye müdahil olanlara yeniden yaptırım uygulamayı değerlendireceklerini 

açıkladı.  

 Şişecam Genel Müdürü Kırman birleşmenin başarıyla tamamlandığını söyledi. 

Kırman, "Bu konuda mütevazi olamayacağım, birleşme harika oldu. Tek bir hissedarımız 

bile kağıdını geri vermedi. Borsanın alım satıma konu olan kağıtları bakımından bir 

numarayız. Öncelikle gelirlerimiz ve kârlılığımızı daha da artırarak, yatırımcılar açısından 

daha yüksek bir hissedar değeri sergilemeyi amaçlıyoruz. İş kollarımız arasında 

yaratacağımız sinerji sayesinde birleşmeyi takip eden 2-3 yılın sonunda FAVÖK marjında 

asgari bazda yıllık ek 200-300 baz puan artış hedefliyoruz" dedi. Şişecam, yurt dışında 

şirket satın almak için araştırma yapıyor. Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuyla ilgili şu bilgileri 

verdi: "Bizim yurt dışında şirket arayışımız hiç bitmedi. Şu anda çok sayıda şirketi 

inceliyoruz. Bize şimdi yeni alan ve teknoloji lazım. Biraz ona yoğunlaştık. Türkiye'de bu 

anlamda bize hitap eden bir Start-Up yok. Bizdekiler daha çok yazılım ile uğraşıyor. Şu anda 

seyahat engelleri bizi kısıtlıyor ama önümüzdeki dönemde bu süreci hızlandıracağız." 
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EKONOMİK VERİ TAKVİMİ 
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İÇ BORÇ ÖDEMELERİ 
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HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI 
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HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 
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HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 
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Merkez Bankalarının 2021 Yılı Para Politikası Toplanma Tarihleri 

 

  ABD-Fed Türkiye-TCMB Avrupa-ECB İngiltere-BOE Japonya-BOJ 

Ocak 26-27 21 21   20 

Şubat   18   4   

Mart 16-17 18 11 18 18 

Nisan 27-28 15 22   26 

Mayıs   6   6   

Haziran 15-16 17 10 24 17 

Temmuz 27-28 14 22   15 

Ağustos   12   5   

Eylül 21-22 23 9 23 21 

Ekim   21 28   27 

Kasım 2-3 18   4   

Aralık 14-15 16 16 16 16 
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Uyarı: 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. 

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi 

bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi 

amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi 

ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek 

yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul 

Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 


