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InvestAZ Yatırım:  

Haftanın Kazananı TL Oldu 

Türk Lirası bu hafta Dolar ve Euro karşısında sırasıyla %3,67 ve %4,67 değer kazandı. 2020 yılı sonunda 
başlayan faiz artırımlarının ve TCMB’nin şahin duruşunun 2021’in büyük bölümünde korunacağının 
açıklanmasıyla Türk Lirası’ndaki ralli bugün de devam etti. Dolar 7,05, Euro ise 8,46’ya kadar geriledi. Borsa 
İstanbul’daki alımlar bugün yavaşlarken BIST endeksleri sınırlı yükseliş kaydetti. BIST100 ve BIST30 
endeksleri haftayı 1.540 ve 1.634 seviyelerinden kapatmaya hazırlanıyor. ABD senatosundan $1,9 trilyon 
tutarında yeni bir mali yardım paketi geçti. Vatandaşlara para yardımı da öngören paketin finansmanı ve 
miktarı için son adımlar atılıyor. Gelişmelerin altın fiyatlarına yansıması olmadı. ABD borsalarında da 
yükseliş devam etti. S&P500 endeksi New York borsalarının açılmasıyla birlikte 3.889 seviyesinde 
bulunuyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Son Gününde Alışta BIST100 %0,47 artışla 1.542 seviyesine yükselirken, BIST30 

%0,54 artışla 1.636 puan seviyesine geldi. Döviz kurları tekrar düşüş gösterirken, Dolar 7,04, Euro 

8,46 seviyesinde. Gram altın 408 Liraya gerilerken, Brent petrol 59,74 $ seviyesinde. 

 TCMB Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün 

görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri 

olduğunu gösterdiğini belirtti. 

 Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri son 11 ayın en düşük seviyesine indi. Türk finansal araçlarının temerrüt 

riskini yansıtan 5 yıllık CDS primi bugün 292,300 seviyesine geriledi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.1597 (Önceki 17.3764) oldu. 

 Turkcell, iştiraki olan Superonline'in halka arz sürecini hızlandırdı. Haber Global'e konuşan 

kaynaklara göre Turkcell, Halka arzın 2021 yılında gerçekleşmesi için piyasa koşullarını ve şartlarını 

konuşmak için bankalarla masaya oturdu. 

 ABD'de Ocak tarım dışı istihdam 49.000 (Beklenti 50.000), işsizlik oranı %6,3 (Beklenti %6,7) oldu. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1.545 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.550 en düşük 

1.536 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.540 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,32 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 23 milyar TL civarında seyrediyor. 

Destek: 1.535 

Direnç: 1.549 

USDTRY 

Güne 7,1368 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,1484 en düşük 7,0438 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,0521 seviyesinde hareket eden kur günü %1,17 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,0100 seviyesinde. 

Destek: 7,0100 - 6,9800 

Direnç: 7,1200 - 7,1900 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 8,5511 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,5826 

en düşük 8,4640 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,4698 seviyesinde hareket eden kur günü %0,94 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,4300 seviyesinde. 

Destek: 8,4300 - 8,3900 

Direnç: 8,5500 - 8,6200 

EURUSD 

1,1966 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2024 en düşük 1,1952 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2004 seviyesinde hareket eden parite günü %0,32 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,200 seviyesinde. 

Destek: 1,200 - 1,1900 

Direnç: 1,200 - 1,2100 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1.794 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.811 seviyesi görülürken, 

en düşük 1.792 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1.798 seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %0,23 

artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnç 1.809 seviyesinde. 

Destek: 1.789 – 1.781 

Direnç: 1.809 – 1.820 
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BRENT 

Haftanın son işlem gününde 59,01 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 59,74 en düşük 59,00 

seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %1 artışla işlem gören Brent petrol 59,59 dolardan alıcı 

buluyor. 
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