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InvestAZ Yatırım:  

1.500 Sınırı 

BIST100’ün bir zamanlar aşmakta zorlandığı 1.200 seviyesi bugün 1.500 sınırı oldu. Rallisine ara veren ve 
1.600’ü göremeden düzeltmeye giren endekste tekrardan 1.500 sınırında kapanışa yaklaşıyoruz. 
Endekslerin büyük yükseliş kaydettiği günde bir diğer dikkat çeken gelişme Dolar/TL’nin 7,17’ye kadar 
gevşemesi oldu. Uzun bir aradan sonra dolar karşısında 7,20’nin altına inen Türk Lirası’nda gözler Çarşamba 
günü açıklanacak olan 2021 yılı Ocak ayı enflasyonda. Günün en önemli fiyat hareketi ons gümüş fiyatındaki 
%10’luk artış iken Türk Lirası’nda %2’ye varan değer artışı da Borsa İstanbul’a destek verdi. ABD borsaları 
açılışta yükselişine devam ederken geçtiğimiz hafta başlayan volatilitenin devamının bu haftada da devam 
etmesi riski şimdilik ortadan kalkmış görünüyor. Gümüş fiyatlarındaki hareketin kalıcı olmadığına inanan 
küresel hisse piyasaları yüksek volatiliteden etkilenmedi ve yükselişe devam etti. Avrupa borsalarının 
geneli bugün yükseliş kaydetti. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın İlk Gününde Alıcılı BIST100 %1,66 yükselişle 1.491 seviyesine yükselirken, 

BIST30 %0,64 artarak 1.582 puan seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları gerilemeye devam etti. 

Dolar 7,18 seviyesine, Euro 8,69’a geriledi. Gram gümüş ise 6,86 Liradan işlem görüyor. 

 Türkiye'de Ocak'ta İstanbul Perakende Fiyatlar %1,16 (Onceki %1,36), İstanbul Toptan Fiyatlar 1,31 

(Onceki %2,05) oldu. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.3412 (Önceki 16.9814) oldu. 

 AB/Ursula von der Leyen: Yılın ikinci çeyreğinde 75 milyon doz ek aşı dağıtımı yapacağız, 2021'de 

toplam 600 milyon doz aşı dağıtılacak. 

 Euro Bölgesi'nde imalat sektörü büyümesi Ocak ayında Aralık ayına göre yavaşladı. IHS Markti 

tarafından hazırlanan İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında Aralık ayındaki 55,2 

puandan 54,8 puana geriledi. Önce PMI da 54,7 puan seviyesinde gerçekleşmişti. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1485 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1501 en düşük 

1472 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1497 seviyesinden işlem görüyor. Günü %1,62 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 23 milyar TL civarında seyrediyor. 

Direnç: 1.501 

Destek: 1.469 

 

USDTRY 

Güne 7,3151 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3151 en düşük 7,1683 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,1756 seviyesinde hareket eden kur günü %1,96 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,1200 seviyesinde. 

Destek: 7,1200 - 7,0700 

Direnç: 7,2700 - 7,3700 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 8,8821 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,8821 en 

düşük 8,6685 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,6828 seviyesinde hareket eden kur günü %2,28 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,6100 seviyesinde. 

Destek: 8,6100 - 8,5300 

Direnç: 8,8200 - 8,9600 

EURUSD 

1,2133 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2137 en düşük 1,2069 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2093 seviyesinde hareket eden parite günü %0,34 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1845 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1872 seviyesi görülürken,  

en düşük 1845 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1858 seviyesinden işlem  gören  Ons Altın günü %1,24 

artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnç 1876 seviyesinde. 

Destek: 1.849 – 1.834 

Direnç: 1.876 – 1.888 
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BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde açılışı 54,97 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 55,86 en düşük 

54,61 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %1,27 artışla işlem gören Brent petrol  55,72  dolardan 

alıcı buluyor. 
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