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InvestAZ Yatırım: 

                                                              Normalleşmeye Adım Adım 

Küresel piyasalar güne negatif başlarken, normalleşme kararları sonrası BIST’in güne yatay başlaması 

bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrası normalleşme kararlarını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız için düşük ve orta riskli illerimizde 

düzenleme kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma süresi artırılacaktır. İlkokul, 8 ve 

12. sınıflar için 81 ilde yüz yüze eğitime başlayacak. Akşam saat 21.00 sonrasında sokağa çıkma yasağı 

sürecek.” dedi. 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın İkinci Gününe Başlıyor BIST100 %3,81 yükselişle 1.527 seviyesinde, BIST30 ise 

1.608 seviyesinden günü tamamladı. Döviz kurları ise yatay seyrediyor. Dolar 7,29 seviyesinden 

işlem görürken, Euro 8,77 seviyesinde. Gram altın ise 403 Lira. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına 

göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı. 

 Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Rusya'nın muhalif 

lider Navalny yaptırımlarını bugün açıklayabilir. 

 Novavax CEO'su Stanley Erck, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının acil kullanım için FDA'dan 

Mayıs ayında onay almasını beklediklerini söyledi. 

 ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Başkan Biden'in 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki 

yeni koronavirüs yardım paketinin bu hafta Senato gündemine gelerek tartışılmaya başlanacağını 

söyledi. 

 

BIST 100  

Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1.527 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans 

işlemlerinde en yüksek 1.527 ve en düşük 1.491 seviyesine gelirken günü % 3,81 artışla kapatmıştır. Dünkü 

seansta endekste 25,6 milyar TL hacim görülmüştür. 

Destek: 1.490 

Direnç: 1.535 

 

Şirket Haberleri: 

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO): Şirketimiz hakim ortağı DECEUNINCK N.V,  01/03/2021 tarihi 

itibariyle tarafımıza bildirdiği kararı ile, sahip olduğu Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının 

borsada işlem gören nitelikteki, halka açık, hamiline paylardan; fiili dolaşım oranını arttırmak gayesi ile 

Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya karar vermiştir. 
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AG Anadolu Grubu Holding  A.Ş (AGHOL): Aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binasının bulunduğu AND 

Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. şirketimizin %100 oranındaki hisselerinin, Maher Yatırım Holding 

A.Ş.'nin iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş ve Corpus Sigorta A.Ş. şirketleri tarafından satın alınmasına yönelik 

bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili taraflarla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki 

inceleme ve müzakere süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler 

için resmi kuruluş ön başvuruları da dahil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca 

sağlanmış mutabakata göre, hisse devir bedeli'nin 70 milyon TL seviyesinde olacağı tahmin edilmekte olup 

söz konusu hisse devir bedeli ilgili şirketin kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan toplam aktifleri ile 

borç ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi şeklinde hesaplanacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda 

kamuoyu bilgilendirilecektir. 

 

USDTRY 

7,2955 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,2993 seviyesinde. Döviz kurunun güne alıcılı 

başladığı görülmüştür. USD/TRY için direnç 7,3100 destek seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 7,2800 - 7,2600 

Direnç: 7,3100 - 7,3300 

EURTRY 

Sabahın erken saatlerinde 8,7911 seviyesinden işlem gören Euro,  8,7820 seviyesinde. Döviz kurunun güne 

satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,7600 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 8,7600 - 8,7400 

Direnç: 8,8000 - 8,8200 

EURUSD 

1,2045 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2025 seviyesinden işlem 

görüyor. Paritenin güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kur için destek 1,200 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2000 - 1,2100 

XAUUSD 

1.724 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, 1.739 seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne 

başlangıcını satıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk destek 1.706 seviyesi olarak kullanılabilir. 

Destek: 1.706 – 1.696 

Direnç: 1.727 – 1.739 

BRENT 

http://www.investaz.com.tr/


 

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 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

Erken saatlerde 63,30 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 62,88 

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