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InvestAZ Yatırım:  

Borsalar Günü Yatay Kapatıyor 

Gün içerisinde 1.537’e kadar yükselen BIST-100 endeksi seans sonuna doğru 1.530’un tekrar üzerinde. 
BIST-30 endeksi %0,41 değer kazanarak 1.615 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL’deki baskının azalmasıyla 
Borsa İstanbul düzeltme hareketine son vererek tekrardan yükselmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı’nın 
kademeli normalleşme kararıyla birlikte ekonomik aktivitenin aşamalı bir şekilde artması ve tüketimin 
hızlanması beklentisi finansal piyasalarda olumlu fiyatlanıyor. Küresel enflasyon beklentilerindeki panik 
fiyatlamalarının ortadan kalkması da yurt içi piyasalara olumlu yansımış oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 
ile birlikte önemli emtialardaki yükselişte durulma takip ediliyor. Altın ve gümüş başta olmak üzere emtia 
rallilerindeki durulma, hisse piyasalarına katkı sağlıyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Akşam Saatlerinde Alıcı Seyrediyor BIST100 %0,15 artışla 1.529 seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,42 yükselişle 1.615 seviyesinde. Döviz kurları ise hafif yükselişte görüldü. 

Dolar 7,33, Euro 8,83 seviyesinde. Gram altın ise 407 Lira seviyesine yükseldi.  

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Acele kamulaştırmaya yönelik hükümleri de içerecek kamulaştırma ile 

ilgili tüm mevzuatı yeniden ele alıyoruz. Kamulaştırmasız el atma eylemlerinden kaynaklı davaların 

öncelikli görülmesini sağlıyoruz. İmar planı izleme, değerlendirme ve denetleme sistemi 

oluşturuyoruz.” dedi. 

 Borsada yerli yatırımcı sayısı Şubat ayında 2020'deki yükseliş ivmesinin ardından ilk kez aylık bazda 

gerileme kaydetti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Şubat ayında bakiyeli yerli yatırımcı 

hesap sayısı Ocak ayına göre % 1,4 düşüş gösterdi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.1015 (Önceki 17.2687) oldu. 

 ECB/Panetta: “Stratejimizin güvenilirliğini istenmeyen sıkılaşmanın tolere edilmeyeceğini 

göstererek sağlamlaştırmalıyız. Politika desteklerinin pandeminin epey sonrasında da yürürlükte 

kalması gerek.” 
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BIST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.526 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.537 en düşük 

1.519 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.529 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,07 artışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 30 milyar TL civarında. 

Destek: 1.525 

Direnç: 1.535 

 

Şirket Haberleri: 

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN): Şirketimizin iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 

tescili yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar 

verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 21.150.000,00 TL'dir. Şirketimizin iştiraki olan Akedaş 

Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin de yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar 

dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 10.878.347,20 TL'dir. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,2955 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,3631 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,2702 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,3311 

seviyesinden işlem gören kur, günü %0,48 artışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk direnç 7,3700 seviyesinde. 

Destek: 7,2800 - 7,2300 

Direnç: 7,3700 - 7,4100 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,7911 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,8492 

en düşük 8,7606 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8247 seviyesinde hareket eden kur günü %0,39 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,8600 seviyesinde. 

Destek: 8,7700 - 8,7200 

Direnç: 8,8600 - 8,9000 

EURUSD 

1,2045 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2051 en düşük 

1,1992 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2030 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,12 

azalışla kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,200 seviyesinde. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 
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XAUUSD 

Açılış saatinde 1.724 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.736 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.707 olarak gören değerli metalin, 1.720 günü %0,21 artışla tamamlaması bekleniyor. Ons 

Altın için ilk direnci 1.740 seviyesinde. 

Destek: 1.711 – 1.695 

Direnç: 1.740 – 1.753 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününde 63,30 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 
63,98 seviyesini görürken, en düşük 62,52 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 63,87 seviyesinden işlem 
gören Brent Petrol %0,28 artışla işlem görüyor. 
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