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InvestAZ Yatırım:  

Finansal Piyasalar Coşkulu 

Borsa İstanbul’daki sert yükselişe ek olarak Dolar/TL gün içerisinde 7,10’un altını gördü. BIST100 endeksi 
%1,50 yükselişle 1.515 seviyesinde bulunuyor. Gümüş ons fiyatının haftanın ilk işlem gününde %10 artış 
göstermesinin ardından bugün %4 değer kaybettiğini izliyoruz. Küresel hisse piyasalarında pozitif hava 
sürüyor. Yurt içi piyasalar da bugünkü pozitif havadan oldukça faydalandı. Dış ticaret açığı 2021 yılı Ocak 
ayında 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yarın açıklanacak olan enflasyon verisi öncesi Türk Lirası 
karşısında düşüşe geçen Dolar ve Euro, ocak ayı için açıklanan dış ticaret dengesine olumlu tepki vermiş 
görünüyor. Dolar 7,13 Euro ise 8,60 seviyesinde bulunuyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Güne Alışla Başladı BIST100 %1,45 artışla 1.514 puan seviyesinde seyrederken, BIST30 

%1,23 artarak 1.604 puan seviyesine yükseldi. Döviz kurları ise gerileme kaydederken Dolar 7,12, 

Euro 8,61 Liradan işlem görüyor. Gram Altın ise 424 Liraya düşüş gösterdi. 

 Bakan Pekcan: Ocak ayı dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir, Bu da 

geçen sene Ocak ayına göre %32’lik bir azalışa karşılık gelmektedir. Ocak ayında ihracatımız, geçen 

yılın aynı ayına göre 2 iş günü eksik olmasına rağmen, %2,5 artışla, 15 Milyar 48 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Ocak ayında, ithalatımız geçen senenin aynı ayına göre %5,6 azalışla 18 Milyar 123 

Milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 Ocak ayında İhracat % 2,46 artarak 15 milyar 48 milyon dolar, İthalat, % 5,63 azalarak 18 milyar 

123 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi, % 2,12 azalarak 33 milyar 171 milyon dolar, İhracatın 

ithalatı karşılama oranı % 83,0 olarak gerçekleşti. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 

87,0 seviyesine 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. 
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BIST 100  

Dün endeksin 1.492 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.501 ve en düşük 

1.472 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % 1,29 artışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 endeksi 

günü 25,89 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.505 

Direnç: 1.515 

 

Şirket Haberleri: 

Anel Elektrik Proje Tahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE): Katar devletinin Al Khor şehrinde yer alan, Construction 

of Link Roads Adjacent to Al Khor Expressway (P60A) Projesi kapsamındaki altyapı ve pompa istasyonu 

elektromekanik işleri kapsamında proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading 

WLL (IRIS) şirketine, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations 

LLC tarafından verilen 11.731.511,28 Katar Riyali (yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz IRIS 

tarafından uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin niyet mektubu (Letter of Intent) taraflarca imzalanarak 

sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır. 

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimizin, 1 adet Migros ve 8 adet Migros Jet formatında toplam 9 satış 

mağazası Ocak ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Ocak 2021 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, 

yurtiçinde 2.286 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 28 olmak üzere toplam 2.314'tür. 

 

USDTRY 

Güne 7,1892 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,1872 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,1800 - 7,1700 

Direnç: 7,2000 - 7,2100 

EURTRY 

Güne 8,6713 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,6852 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,7200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,6500 - 8,6100 

Direnç: 8,7200 - 8,7500 

EURUSD 

Güne 1,2057 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2078 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 1,2100 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Güne 1.859 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.851 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.851 – 1.846 

Direnç: 1.863 – 1.869 

BRENT 

Güne 56,33 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 56,98 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz.  
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