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Enflasyon TL’ye Yaradı
Türk Lirası 2021 Ocak ayı enflasyon rakamının beklentiler dahilinde gelmesiyle değerlenmeye devam etti.
TÜİK rakamlarına göre aylık %1,68 gelen TÜFE rakamı ile yıllık enflasyon %14,97’ye yükselmiş oldu. Politika
faizi %17 ile AOFM %17’den fonlama yapan TCMB’nin üzerindeki faiz baskısının ortadan kalkmasıyla para
politikasında hareket alanı genişlemiş oldu. Faizlerin bir süre daha yüksek seyretmesi beklenirken
enflasyon rakamlarındaki artışın durması ile Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında sırasıyla %0,57 ve 0,68
değer kazanarak 7,16 ve 8,60’a gelmiş oldu. Borsalarda olumlu hava devam etti ve BIST100 endeksi gün
içerisinde 1.526 seviyesine kadar yükselişinin ardından öğle saatlerinde 1.520 seviyesinde bulunuyor. Yurt
dışı hisse piyasalarındaki eş zamanlı yükseliş bugün Borsa İstanbul’udaki fiyat hareketini destekleyen bir
diğer unsur.

Satır Başları:











Borsalar Gün Ortasına Doğru Alıcılı BIST100 %0,60 artışla 1.520 seviyesine gelirken, BIST30 %0,61
yükselişle 1.612 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise yatay seyrini koruyor. Dolar 7,16,
Euro ise 8,60 seviyesinde. Emtia tarafında, spot piyasalarda gram altının 422 Liraya gerilediği
görülmüştür.
TÜFE aylık %1,68, yıllık %14,97 arttı. Foreks'in 18 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete
göre, TÜFE'de Ocak ayı tahmini % 1,53 artış olurken, yıllık veride % 14,80 seviyesinde
gerçekleşmişti.
Üretici Fiyatları % 2,66 arttı. Ocak ayında yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık % 26,16, aylık
% 2,66 arttı.
İngiltere PMI verileri tsi 12.30’da açıklanacak. (Beklenti 40,6)
Euro Bölgesi’nde Çekirdek Enflasyon Verisi ve PMI tsi 13:00’de açıklanacak.
Çin MB: “2021'de para politikasının yoğunluğunu ve odağını ekonominin performansı temelinde
ayarlayacağız. Faiz uygun düzeyde sürdüreceğiz. Makro kaldıraç oranı temel olarak istikrarlı
kalacak.”
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.

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.
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BIST 100
Güne 1.521 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde yüksek 1.527 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1.522 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Destek: 1.518
Direnç: 1.526

Şirket Haberleri:
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA): Şirketimiz bağlı ortaklıklarından İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.'nin Amerikan şirketi
Fashion Atlas Group Corporation şirketine 146.704 Dolar (Yüz Kırk Altı Bin Yedi Yüz Dört Dolar) tutarında
Defacto markalı ürün satışı gerçekleştirilmiş olup ürün teslimatı ile ilgili ihracat işlemleri başlatılacaktır.
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret .A.Ş. (DAGI): Şirketimiz, Palladium Antakya Avm adresinde yeni bir mağaza
açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 74
olmuştur.

USDTRY
Gün ortasında 7,1609 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 8,6130 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 1,2023 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2050 ve en düşük 1,2020 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
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.
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ALTIN
1.836 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1845 en düşük 1834
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1838 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk destek 1830
seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 1830 - 1826
Direnç: 1842 - 1849
BRENT
Brent petrol haftanın üçüncü işlem gününe 57,83 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek
58,09 en düşük 57,50 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 57,78
olarak %0,03 azalış seyir ediyor.

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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