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InvestAZ Yatırım:  

TL Varlıklar Pozitif 

TL kuru ve yurt içi borsalar için oldukça pozitif bir günün sonuna yaklaşılıyor. Enflasyon verisinin açıklanması 
ve beklentileri aşmaması sonucu Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında değer kazandı. BIST100 endeksi 
kapanışa yaklaşılırken günün en yüksek seviyesi olan 1.530 seviyesinin üzerine kadar çıktı. Akşam kapanış 
öncesi hareketlenen endeks yeni zirveler deneme eğiliminde. Türk Lirası’nda değer kazanma eğiliminin 
devam etmesinin de borsaları bir süre daha desteklemesi beklenebilir. ABD’de Amazon CEO’su Jeff Bezos 
görevinden ayrılacağını açıkladı. Amazon hisseleri New York borsalarının açılmasının ardından güne 
düşüşle başladı. Yeni hükümet kurmaya çalışan İtalya’da başbakan görevine eski Avrupa Merkez Bankası 
başkanı Mario Draghi düşünülüyor. Draghi görevi kabul edeceğini açıkladı ve İtalya’da liderler en kısa 
sürede yeni hükümet kurmak için çalışmalara devam ediyor. Avrupa borsaları Mario Draghi isminin 
İtalya’nın başına geçmesi fikriyle günü pozitif kapatıyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Günü Artışla Tamamlıyor BIST100 %1,39 artışla 1.532 seviyesine gelirken, BIST30 %1,49 

1.626 seviyesine yükseliş gösterdi. Döviz kurları ise yatay seyretti. Dolar 7,15, Euro 8,60 

seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol ise 58,48 $’a kadar yükseliş gösterdi. 

 OPEC+ Teknik Komitesi bugün Nisan ayı üretim politikasını ele almayacak. OPEC+ Teknik Komitesi 

bugün bir politika tavsiyesinde bulunmayacak.-Delege 

 MKK: Pay senedi yatırımcı sayısı Ocak’ta aylık 179.527 artışla 2.179.523’e ulaştı. Halka arzların 

etkisiyle bu artışın 141.876’sı 26 Ocak’ta tek günde gerçekleşti, Kasım 2005’ten bu yana en yüksek 

günlük oransal ve sayısal artış kaydedildi. 

 ABD'de Ocak'ta ADP verilerine göre özel sektörde istihdam 174.000 oldu. Beklenti verinin 50.000 

gelmesi yönündeydi. 

 İngiltere Sağlık Bakanı: “AstraZeneca-Oxford aşısının tüm yaş grublarda işe yarayacağına 

güveniyoruz. Yapılan yeni araştırma aşının insanları güvende tutacağı ve virüsün bulaşmasını 

engelleyeceği konusunda herkese güven vermeli.” dedi. 

 ABD'li Demokrat Senatör Manchin: Cumhuriyetçi Parti teşvik paketinde 600 milyar doların üzerine 

çıkılması gerektiğini biliyor. Teşvik paketinin bir kısmının altyapı harcamalarına ayrılması 

gerektiğini düşünüyoruz. 
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BIST 100  

Güne 1.521 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde yüksek 1.530 seviyelerini gördü. Öğle 

saatlerinde endeksin 1.530 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.  

Destek: 1.509 

Direnç: 1.531 

 

USDTRY 

Gün ortasında 7,1586 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,2007 seviyesinden 

yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,2044 ve en düşük 7,1238 seviyelerinden işlem gören kur  hafif 

satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,1200 seviyesinde. 

Destek: 7,1200 - 7,0800 

Direnç: 7,2000 - 7,2400 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,6131 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,6704 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,6838 ve en düşük 8,5825 seviyelerini gören kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,5700 seviyesinde. 

Destek: 8,5700 - 8,5300 

Direnç: 8,6700 - 8,7300 

EURUSD 

Güne 1,2037 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2027 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2050 ve en düşük 1,2005 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,200 seviyesinde. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2000 - 1,2100 

ALTIN 

1.836 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.845 en düşük 1.833 

seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1.835 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk direnç 1.843 

seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1.831 – 1.826 

Direnç: 1.843 – 1.850 
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BRENT 

Brent petrol haftanın üçüncü işlem gününe 57,83 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en 
yüksek 58,51 en düşük 57,50 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu 

saatlerde 58,34 olarak %0,93 artışla seyir ediyor. 
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