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InvestAZ Yatırım:  

Risk İştahının Devamı 

Küresel hisse piyasalarında yüksek risk iştahı fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. ABD borsaları başta 
olmak üzere Avrupa’da gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere neredeyse bütün endekslerde bugün vadeliler 
rallinin devamını işaret ediyor. Dün BIST100 endeksi günü 1.511 seviyesinden kapatmıştı. Bugün 1.518 
direncinin sabah açılışıyla birlikte kırılması durumunda 1.526 ve 1.535’e doğru yönlenebiliriz. Sabah açılışta 
açıklanacak olan enflasyon verisi piyasanın alacağı aksiyonun belirleyicisi olacak. Beklenti TÜFE’nin 2021 
ocak ayı için ortalama %1,51 olarak oluştu. Dolar ve Euro kurlarında yaşanan dünkü sert düşüş, TL’nin uzun 
bir dinlenmenin ardından neden hızla değer kazanma eğilimine girdiğiyle alakalı soru işaretleri 
uyandırmıştı. Kurum olarak 25 Aralık tarihinden itibaren değişmeyen görüşümüz olan Dolar/TL’de düşüş 
yönlü eğilime paralel dün 7,10’un altına kadar gevşeyen Dolar/TL kurunda bugünün enflasyon verileri 
kritik.  

 

Satır Başları: 

 Borsaların Çarşamba Seansına Alışla Başlaması Bekleniyor BIST100 dünkü seansta %1,27 artarak 

1.511 seviyesine yükselirken, BIST30 %1,15 artışla 1.602 seviyesine geldi. Döviz kurları ise sabah 

saatlerinde yatay seyretti. Dolar 7,17, Euro 8,64 seviyesinde. Brent petrol ise 57,69 $’dan işlem 

görüyor. 

 TÜİK, yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verilerini saat 10.00’da yayımlayacak. Foreks anketinde 

ekonomistlerin Ocak ayı tüketici fiyatları aylık medyan tahmini yüzde 1,53, ortalama tahmini yüzde 

1,51 olarak bekleniyor. 

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. Kalın-

Sullivan görüşmesinde, iki müttefik ülkenin yeni dönemde güçlü, sürdürülebilir ve yapıcı bir ilişki 

modeli ortaya koyma beklentisi ifade edildi. 

 İngiltere PMI verileri tsi 12.30’da açıklanacak. Beklenti 40,6. 

 Euro Bölgesi’nde Çekirdek Enflasyon Verisi ve PMI tsi 13:00’de açıklanacak. 

 ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Reuters'e verdiği bilgiye göre Yellen, bireysel 

yatırımcıların GameStop hisselerindeki alım-satımlarının yönlendirdiği piyasa oynaklığını  

görüşmek için ABD finans sektörünün önde gelen regülatörleri ile bir toplantı yapacak. 
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BIST 100  

Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1.511 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans 

işlemlerinde en yüksek 1.518 ve en düşük 1.500 seviyesine gelirken günü %1,27 artışla kapatmıştır. Dünkü 

seansta endekste 29,79 milyar TL hacim görülmüştür. 

Destek: 1.500 

Direnç: 1.517 

 

Şirket Haberleri: 

Gübre Fabrikları T.A.Ş. (GUBRF): 28.01.2021 tarihli KAP duyurumuzda, bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden 

Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 550.000 TL'den 40.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bilgisi 

kamuoyu ile paylaşılmıştı. İlgili işlem ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun 

olarak tescil edilerek, 2 Şubat 2021 tarih, 10258 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur. 

 

USDTRY 

7,2007 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,1738 seviyesinde. Döviz kurunun güne satıcılı 

başladığı görülmüştür. USD/TRY için destek 7,1600 destek seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 7,1600 - 7,1400 

Direnç: 7,2000 - 7,2200 

EURTRY 

Sabahın erken saatlerinde 8,6704 seviyesinden işlem gören Euro,  8,6423 seviyesinde. Döviz kurunun güne 

satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,6300 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 8,6300 - 8,6100 

Direnç: 8,6700 - 8,7000 

EURUSD 

1,2037 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2040 seviyesinden işlem 

görüyor. Paritenin güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kur için direnç 1,200 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 1,200 - 1,2000 

Direnç: 1,200 - 1,2100 

XAUUSD 

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

başlangıcını alıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk direnç 1.844 seviyesi olarak kullanılabilir. 
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Destek: 1.834 – 1.829 

Direnç: 1.844 – 1.849 

BRENT 

Erken saatlerde 57,83 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 57,62 

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