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TL Rallisi Sürüyor
Türk Lirası döviz sepeti karşısında değer kazanma devam etti. Dolar karşısında 7,08’e kadar gerileyen Türk
Lirası, TCMB başkanı Naci Ağbal’ın açıklamalarından destek buldu. Enflasyonda kalıcı bir düşüş
gözlemlenmeden faiz indiriminin düşünülmediğini belirten Ağbal, 2021 yılında uzun bir süre faizlerin
yüksek kalacağının mesajını verdi. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününde 1.543, BIST30 ise 1.635
seviyesine kadar yükseldi. Bank of America raporu küresel hisse piyasalarına son haftada $9,1 milyar fon
girişi olduğunu açıkladı. Bugün Avrupa borsalarının genelinde alıcılı bir seyir hakim. ABD vadelilerinde ise
S&P500 endeksinin 3.873 seviyesinde bulunması ile 3.900 sınırına yaklaşmış bir görüntü çiziyor. ABD
borsalarında yeni rekor seviyelerin görülmeye başlaması Borsa İstanbul’daki yükselişin önümüzdeki
haftaya da sarkması anlamına gelebilir.

Satır Başları:






Ağbal: Faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmüyor. TCMB başkanı
enflasyonda kalıcı düşüş görülmediği sürece 2021 yılının büyük bir bölümünde faiz indirimi
ihtimalinin olmadığını söyledi.
Türkiye CDS’leri 300’ün altında. Türkiye’nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS) mart ayından bu
yana ilk defa 300 baz puan seviyesinin altına geriledi. 2020 yılı Mart ayında 300 seviyesinin altına
inen CDS primleri uzun süre düşük faiz politikasında devam eden ve döviz rezervlerinde yaşanan
büyük düşüş döneminde 500’ün üzerine çıkmıştı.
TL’nin rallisi devam ediyor. 3 Şubat günü enflasyon verisinin açıklanması ve enflasyon hızının
düşmesi, para politikasında sıkı duruşun devam edeceği sinyalleri Türk Lirası'nda değerlenme
eğilimini destekliyor. TL Dolar karşısında 7,10’un altını gördü.
Altın ve gümüşte sert düzeltme yaşanıyor. Altın ons fiyatı bu hafta değer kaybederek $1.800
seviyesinin altını test ederken gümüş fiyatlarında yaşanan Reddit kaynaklı küçük yatırımcılarının
getirileri büyük ölçüde sıfırlandı.
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niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
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BIST 100
Güne 1545 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde yüksek 1549 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1545 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.

USDTRY
Gün ortasında 7,0794 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,1368 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,1484 ve en düşük 7,0683 seviyelerinden işlem gören kur hafif
satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,0500 seviyesinde.
Destek: 7,0500 - 7,0200
Direnç: 7,1300 - 7,1800
EURTRY
Şu saatlerde 8,4910 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,5511 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,5826 ve en düşük 8,4696 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyredior. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,4500 seviyesinde.
Destek: 8,4500 - 8,400
Direnç: 8,5600 - 8,6300
EURUSD
Güne 1,1966 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1985 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1988 ve en düşük 1,1952 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,200 seviyesinde.
Destek: 1,200 - 1,1900
Direnç: 1,200 - 1,200
ALTIN
1794 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1811 en düşük 1792
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk direnç 1815 seviyesi
olarak izlenebilir.
Destek: 1796 - 1784
Direnç: 1815 - 1823
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BRENT
Brent petrol haftanın son işlem gününe 59,01 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 59,66
en düşük 59,00 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 59,61
olarak %1,03 artışla seyir ediyor.
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