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InvestAZ Yatırım: 

                                                Borsalar Gün Ortasında Karışık Seyirde 

Borsa İstanbul güne satışla başlarken, gün ortasında karışık seyirde devam etti. Küresel piyasalar ABD 10 

yıllık tahvil getirilerindeki artışla satıcılı işlem görüyor. 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. 

Satır Başları: 

 Borsalar Karışık Seyirde BIST100 %0,19 düşüşle 1.528 seviyesinden işlem görürken, BIST30 ise 

%0,12 yükselişle 1.615 seviyesinde. Döviz kurları ise yükselişe geçti. Dolar 7,47 seviyesinden işlem 

görürken, Euro 9 Liranın üzerine çıkarak 9,01 seviyesine geldi. Spot piyasalarda gram altın 411 

Liradan işlem görüyor. 

 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 

yarın çevrim içi yapılacak. 

 Netflix, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda 

abonelik ücretleri yüzde 30 ile 50 arasında arttı. 

 AB Komisyonu, Fransa'nın koronavirüs krizinin vurduğu şirketlere sermaye benzeri borç, kredi 

yoluyla 20 milyar euro yardım uygulamasına onay verdi. 

 JPMorgan, Türkiye için 2021 yılı enflasyon tahminini yüzde 10,5'ten yüzde 11,2'ye çıkardı. 

 

BIST 100  

Dün endeks 1.529 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1.536 ve en düşük 1.523 

seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı % -0,15 azalışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100 

endeksin günü 9,66 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.523 

Direnç: 1.530 

 

Şirket Haberleri: 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştiraklerimizden Startupmarket Kitle Fonlama Platformu A.Ş, 

30907 sayılı  paya dayalı kitle fonlama tebliği (III-35/A.1) kapsamında Kitle Fonlama platformu olarak 

faaliyete geçmek ve bu amaçla kurul listesine alınmak üzere 03 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası 

Kurulu'na başvuru yapmıştır. 

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD): Halihazırda Türkiye'nin önemli e-ticaret firmalarından 

Trendyol ve N11 kanallarında ürünlerinin satışları devam eden Şirketimiz, Türkiye'de öncü online alışveriş 

marketlerinden "Banabi (Yemeksepeti)" ve İngiltere'de dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından 
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"Amazon" ile Bebeto markalı ürünlerin satışı için anlaşmaya varmıştır.  Önümüzdeki dönemde Şirketimizin 

elektronik ticaret kanallarındaki yatırımları devam edecektir. 

 

USDTRY 

Güne başlarken 7,4462 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,4819 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz 

kurunun güne alıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için direnç seviyesi 7,5300 olarak izlenebilir. 

Destek: 7,4200 - 7,3700 

Direnç: 7,5300 - 7,5700 

EURTRY 

Güne başlangıcını 8,9865 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 9,0171 seviyelerinden işlem 

görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 9,0700 olarak 

belirlenmiştir. 

Destek: 8,9600 - 8,9000 

Direnç: 9,0700 - 9,1100 

EURUSD 

1,2062 seviyesinden güne başlayan parite 1,2036 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede destek seviyesi 1,200 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Güne 1.715 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle 1.717 seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk destek 1.704 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.704 – 1.698 

Direnç: 1.719 – 1.728 

BRENT 

Güne başlangıcını 63,94 seviyesinden yapan Brent petrol, 64,19 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığı görülmüştür.         
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