InvestAZ Yatırım:

Borsaların Keyfi Yerinde
BIST100 endeksi pozitif başladığı bugünün öğle saatlerinde 1.540 seviyesinin üzerine çıktı. Borsada
iyimserlik sürüyor. Koronavirüsün Türkiye’de ABD ve Avrupa’ya kıyasla kontrol altında olması ve
ekonominin tamamen kapanmaması, Borsa İstanbul’un yurt dışı rakiplerine göre daha iyi performans
göstermesi ve pozitif ayrışmasına neden oluyor. Yabancı takas oranında 2021 yılının ilk aylarında rekor
düşük seviyeler görülmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da yerli yatırımcıların kontrolü artıyor. Altın ve gümüş
ons fiyatları bugün sert düşerek sırasıyla $1.813 ve $26,40’a gelmiş durumda. Fiyatı artan bir diğer emtia
ise $58,73’den işlem gören Brent petrol oldu. Türk Lirası son aylarda Dolar ve Euro karşısındaki kazançlarını
geri vermedi ve kurlar sırasıyla 7,14 ve 8,57’den işlem görüyor.

Satır Başları:








Borsalar Gün Ortasına Doğru Yükselişte BIST100 %0,59 artışla 1.542 seviyesine gelirken, BIST30
%0,56 yükselerek 1.638 puan seviyesine geldi. 1.628 seviyesinden seansı tamamladı. Döviz kurları
hafif eksideyken, gram altın 416 TL’ye düşüş gösterdi.
Varlık Fonu GM Sönmez: “Eurobond ihracına yılın 2. yarısında çıkmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl bir
teknoloji firması satın almayı planlıyoruz. Türk Telekom'da ortaklık yapısındaki sorun çözülmeli.”
dedi.
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi
artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.
JPMorgan, enflasyondaki yükselişin kurdaki zayıflığın geriden gelen etkisini, yönetimsel fiyat
artışlarını ve TÜFE ağırlıklarındaki değişikliği yansıttığını bildirdi.
Almanya'da koalisyon ortakları, COVID-19 salgınının yol açtığı krizden finansal olarak ağır darbe
alanların desteklenmeleri için ek tedbirler paketi üzerinde anlaştılar.
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BIST 100
BIST100, 1.538 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en yüksek 1.544 seviyesini gören endeks,
gün ortasında 1.543 seviyelerinde seyir ediyor.
Destek: 1.534
Direnç: 1.544

Şirket Haberleri:
Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM): 2021 yılı Teknofest lansman organizasyonu 03.02.2021 tarihinde
şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

USDTRY
Öğle saatlerinde 7,1498 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,1643 seviyesinden
yaptı. Gün içinde en yüksek 7,1780 ve en düşük 7,1443 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif satıcılı
seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,1400 olarak takip edilebilir.
Destek: 7,1400 - 7,1200
Direnç: 7,1700 - 7,1900
EURTRY
Şu saatlerde 8,5826 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,6239 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,6563 ve en düşük 8,5769 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,5500 seviyesinde.
Destek: 8,5500 - 8,5300
Direnç: 8,6300 - 8,6800
EURUSD
Gün açılışını 1,2033 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,1988 seviyelerinde seyir ettiğini
görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2044 ve en düşük 1,1985 seviyelerine geldiği
görülen paritenin hafif satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede aşağı yönlü hareketlerde ilk destek
1,200 olarak izlenecektir.
Destek: 1,200 - 1,1900
Direnç: 1,200 - 1,2100
ALTIN
Ons Altın güne 1.833 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif satıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en
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yüksek 1.835 en düşük 1.816 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda 1.822 seviyelerinden işlem
gören ons altın için ilk destek 1.810 seviyelerinde.
Destek: 1.810 – 1.804
Direnç: 1.829 – 1.842
BRENT
Brent petrol haftanın dördüncü işlem gününe 58,69 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en
yüksek 59,01 en düşük 58,45 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 58,76
seviyesinden işlem görürken %0,12 artışla işlem görüyor.
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