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InvestAZ Yatırım: 

                                                               Piyasalar Normalleşiyor 

Yurtiçi piyasalarda bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak 

olan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonucunda açıklanacak kararlar takip edilecek. Kabine toplantısı 

sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il il normalleşme kararlarını açıklaması bekleniyor. Saat 

10.00’da ise Türkiye GSYH büyümesi verileri açıklanacak. 4. çeyrek büyüme beklentisi %2,25 büyüme 

olması yönünde. Küresel piyasalara baktığımızda ise dünya borsalarının pozitif eğilimde olduğunu 

görüyoruz. Asya piyasaları günü pozitif tamamlarken, ABD Borsaları vadelilerinin de %1’e yakın yükselişte 

olduğu görülmüştür. 

Satır Başları: 

 Borsaların Haftaya Alışla Başlaması Bekleniyor Borsa İstanbul’da geçen hafta satışlar baskın 

olarak gerçekleşirken, BIST30 1.555, BIST100 1.471 seviyesine gerilemişti. Bugün ise piyasaların 

haftaya alıcılı başlaması bekleniyor. Döviz kurlarının güne hafif satışla başladığını görüyoruz. Dolar 

7,34 seviyesinden işlem görürken, Euro 8,88 civarında seyrediyor. Gram altın ise 414 Liradan 

haftaya başladı. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 

toplanacak (15.00). İl il normalleşme kararları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 

tarafından açıklanacak. 

 Türkiye'de 2020 yılı ve son çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri bugün açıklanıyor. 

 Çin'de imalat sektörü aktivitesi yeni siparişler için talebin ve ihracatın düşmesinin etkisiyle Şubat 

ayında son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Caxin/Markit Çin imalat sektörü satın alma 

yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51,5 puandan 50,9 puana geriledi.  

 Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, 

borçlanma maliyetlerinde artışın önüne geçmek için ECB'nin tahvil alım hızının artırılmasına açık 

olduğu mesajını verdi. 

 

BIST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde BIST100 endeksi seansı 1.471 puan seviyesinden tamamlamıştır. 

Endeks, bir önceki seans işlemlerinde en yüksek 1.480 ve en düşük 1.443 seviyesine gelirken günü % -1,13 

kapatmıştır. Dünkü seansta endekste 27,49 milyar TL hacim görülmüştür. 

Direnç: 1.525 

Destek: 1.460 

Şirket Haberleri: 

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): 02.12.2020 tarihinde İzmir Rafinerisinde bakım ve 

iyileştirme çalışmaları amacıyla üretime ara verildiği duyurulmuş olup, ilgili rafinerimizdeki üniteleri 
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önceden duyurulan takvime paralel olarak Mart ayı başından itibaren kademeli olarak devreye alma 

çalışmaları başlamıştır. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE): Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarihli toplantısında; 

 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket 

paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, 

 Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000.000 adet (150.000.000 TL nominal) 

olarak belirlenmesine, 

 Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.200.000.000 

TL olarak belirlenmesine, 

 Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek Geri Alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı 

gündemine alınarak, Genel Kurul onayına sunulmasına, karar verilmiştir. 

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL): TAV Tunus ve mevcut borç verenler grubu arasında, TAV 

Tunus'un finansman koşullarını yeniden yapılandıran bir anlaşma imzalandı ve anlaşmaya dair finansal 

kapanış gerçekleşti. Anlaşma sonucunda TAV Tunus'un banka kredisi 371,0 milyon avrodan 233,6 milyon 

avroya indi. Anlaşmanın detaylarına ekteki sunum sayfasında yer verilmiştir. 

 

USDTRY 

7,4195 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,3772 seviyesinde. Döviz kurunun güne satıcılı 

başladığı görülmüştür. USD/TRY için destek 7,3500 destek seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 7,3500 - 7,3300 

Direnç: 7,4200 - 7,4600 

EURTRY 

Sabahın erken saatlerinde 8,9743 seviyesinden işlem gören Euro,  8,9202 seviyesinde. Döviz kurunun güne 

satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,8900 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 8,8900 - 8,8500 

Direnç: 8,9800 - 9,0300 

EURUSD 

1,2068 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2083 seviyesinden işlem 

görüyor. Paritenin güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kur için direnç 1,2100 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 
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1.731 seviyesinden güne başlayan Ons Altın,   seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne 

başlangıcını alıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk direnç 1.758 seviyesi olarak kullanılabilir. 

Destek: 1.736 – 1.723 

Direnç: 1.758 – 1.766 

BRENT 

Erken saatlerde 65,56 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 65,32 

seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne alıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür.  
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