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Günün Kazananı TL Oldu
Türk Lirası uzun bir zaman sonra 7,10 seviyesinin altına kadar geriledi. Yarın açıklanacak olan 2021 Ocak
ayı enflasyonu öncesi TL, Dolar ve Euro karşısında değer kazanarak günün Borsa İstanbul’daki yükselişin
destekleyicisi oldu. BIST100 endeksi 1.517’ye kadar yükseldikten sonra kapanış öncesi 1.510 seviyesinde
bulunuyor. Borsanın genelinde alıcıların yoğun olduğu bir günün sonunda piyasalar yarın sabah TÜİK’in
açıklayacağı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Aralık ayından bu yana yüksek getiri sunan TL’nin
cazibesi arttıkça rekor düşük seviyede olan yabancı takas oranıyla Borsa İstanbul’da büyük bir düzeltme
veya uzun zamandır beklenilen aşağı yönlü sert bir fiyat hareketi ihtimali gün geçtikçe düşüyor. Küresel
hisse piyasalarında yükseliş bugün genele yayılmış durumda. Seansa yükselişle başlayan ABD borsaları
başta olmak üzere bugün Avrupa ve Asya borsalarının neredeyse tamamında artış yaşandı. Dün %10 değer
kazanan gümüş ons bugü %5’e yakın değer kaybetti. Bir diğer volatilite yaşayan emtia ise petrol oldu. Brent
fiyatı %3 artış kaydetti.
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Borsalar Günü Alışla Tamamlamaya Hazırlanıyor BIST100 %1,33 artışla 1.512 seviyesinden işlem
görürken, BIST30 %1,26 yükselişle 1.604 seviyesine yükseldi. Dolar kuru 7,16’dan işlem görürken,
Euro 8,63 seviyesine düşüş gösterdi. Gram altın 423 Liraya yükseliş gösterirken, Brent petrol 57,84
$’a yükseldi.
Bakan Selçuk: Köy okullarını tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak
açıyoruz. Anaokullarını 15 Şubat'ta tam zamanlı açma kararı aldık. 1 Mart'tan itibaren özel
gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye
başlayacak.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.4594 (Önceki 17.3412) oldu.
Fitch Ratings, Türkiye'nin politika kredibilitesini iyileştirmek için pozitif atımlar atıldığını, ancak bu
sürecin ve aynı şekilde Türkiye'nin tükenen döviz rezervlerinin yeniden inşa edilmesinin zaman
alacağını bildirdi.
Sputnik V'in ciddi hastalığı önlemede %100, semptomlara yol açan hastalığı önlemede ise %91,6
başarı sağladığı belirtilirken, aşının etkinlik düzeyinin yaşlılarda da aynı olduğu vurgulandı.

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
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BIST 100
Güne 1.505 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.518 en düşük 1.500
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1.512 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %1,3 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 25 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1.500
Direnç: 1.517
USDTRY
Güne 7,1892 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,1987 en düşük 7,0912
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,1681 seviyesinde hareket eden kur günü %0,26 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,1100 seviyesinde.
Destek: 7,1100 - 7,0500
Direnç: 7,2100 - 7,2600
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 8,6713 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7084
en düşük 8,5692 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,6364 seviyesinde hareket eden kur günü %0,39 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,5700 seviyesinde.
Destek: 8,5700 - 8,5000
Direnç: 8,7100 - 8,7800
EURUSD
1,2057 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2088 en düşük 1,2026
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2042 seviyesinde hareket eden parite günü %0,12 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,200 seviyesinde.
Destek: 1,2000 - 1,2000
Direnç: 1,2100 - 1,2100
XAUUSD
Güne 1.859 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.864 en düşük 1.830 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-1,28 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.
Ons Altının ilk desteği 1.822 seviyesinde.
Destek: 1.822 – 1.809
Direnç: 1.856 – 1.877
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BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 56,33 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 57,95 en
düşük 56,20 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 57,85 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,7 artışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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