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InvestAZ Yatırım: 

                                                Borsalar Akşam Saatlerinde Pozitif 

Güne satışla başlayan Borsa İstanbul, seans kapanışına doğru yükselişe geçti. Küresel piyasalardaki alış 

dalgası da Borsa İstanbul’un yükselişinde etkili oldu. TÜİK'in dün açıkladığı Şubat ayı enflasyon rakamlarını 

değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin Mart toplantısında faiz artırımına gideceğini öngördü. 2021 yılı sonu 

için enflasyon tahminini de yükseltti. Böylece JP Morgan TCMB’nin Mart PPK toplantısında 100 baz puan 

faiz arttırarak faizi %18’e çıkarmasını beklediğini açıkladı. Yeni normalleşme kararlarına göre İstanbul İl 

Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma sürelerini 3 saatten 4 saate 

yükseltti. 

Satır Başları: 

 Borsalar Günü Alışla Tamamlıyor BIST100 %0,57 artışla 1.539 seviyesine gelirken, BIST30 ise %0,78 

yükselişle 1.626 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise hafif satıcılı seyrediyor. Dolar 7,41 

seviyesindeyken, Euro 8,94 civarında. Spot piyasalarda ise gram altın 409 Liradan alış gördü. 

 İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma sürelerini 

3 saatten 4 saate yükseltti. Kararda 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkacakları 

sürede toplu taşıma raçlarını da kullanabileceği belirtildi. 

 Burger King’in en büyük franchise’ı olan TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş., Bloomberg'in konuya yakın 

kaynaklardan edindiği bilgiye göre, aralarında Borsa İstanbul’da halka arzın da olduğu seçenekleri 

değerlendiriyor. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.1467 (Önceki 17.0098) oldu. 

 AB Parlamentosu, İngiltere'nin Kuzey İrlanda gıda ithalat kontrolleri için geçiş dönemini uzatması 

nedeniyle AB-İngiltere ticaret anlaşması konusunda oylama için tarih belirlemekten kaçındı 

 

BIST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.527 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.540 en düşük 

1.523 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.536 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 0,34 artışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 22 milyar TL civarında. 

Destek: 1.523 

Direnç: 1.540 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,4462 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,5134 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,4117 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,4284 

seviyesinden işlem gören kur, günü %-0,23 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk destek 7,3900 seviyesinde. 
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Destek: 7,3900 - 7,3500 

Direnç: 7,4900 - 7,5500 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 8,9865 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,0579 en düşük 8,9368 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9571 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,33 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9100 seviyesinde. 

Destek: 8,9100 - 8,8600 

Direnç: 9,0300 - 9,1100 

EURUSD 

1,2062 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2068 en düşük 

1,2026 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2040 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %-0,18 

azalışla kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,200 seviyesinde. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1.715 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.723 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.706 olarak gören değerli metalin, 1.714 günü %0,05 artışla tamamlaması bekleniyor. Ons 

Altın için ilk direnci 1.723 seviyesinde. 

Destek: 1.707 – 1.698 

Direnç: 1.723 – 1.732 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününde 63,94 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en 

yüksek 65,51 seviyesini görürken, en düşük 63,39 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 65,28 

seviyesinden işlem gören Brent Petrol %1,89 artışla işlem görüyor.     
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