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InvestAZ Yatırım: 

                                                          Günlerden Tarım Dışı İstihdam 

Bugün ABD’de Tarımdışı İstihdam Verisi tsi 16.30’da açıklanacak. Bu ay için tahminler tarımdışı istihdamda 

210 bin artış olacağı, işsizlik oranının % 6,3 olarak kalacağı yönünde oluştu. ABD 10 yıllık Hazine tahvili 

getirilerindeki artışın yarattığı baskıyla borsalardaki halen satış baskısı sürüyor. ABD Borsalarında S&P 500 

Vadelileri %0,44 eksideyken, Nasdaq %0,51 düşüşte seyrediyor. Borsa İstanbul’da küresel borsalardaki 

satış baskısının güçlü yansımadığını görüyoruz. Gün ortasında Borsa İstanbul yatay seyrediyor. 

Satır Başları: 

 Borsalar Hafif Satıcılı BIST100 %0,05 düşüşle 1.537 seviyesindeyken, BIST30 %0,12 düşüşle 1.623 

seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise karışık seyirde. Dolar 7,53 seviyesindeyken, Euro 9,01 

civarında. Spot piyasalarda ise gram altın 411 Liradan işlem görüyor. 

 Bu hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta "Ekonomi 

Paketi"ni kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamayı hangi gün yapacağı henüz 

netleşmedi. 

 ABD’de Tarımdışı İstihdam Verisi tsi 16.30’da açıklanacak. Bu ay için tahminler tarımdışı 

istihdamda 210 bin artış olacağı, işsizlik oranının % 6,3 olarak kalacağıı yönünde oluştu. 

 Bloomberg'in haberine göre, ekonomistlerin büyük bölümü ECB'nin halihazırda 1,85 trilyon euro 

olan tahvil alımlarının süresinin planlanan 2022 Mart ayı sonundan sonraya uzatmasını bekliyor. 

 

BIST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.527 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1543 en düşük 

1523 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1538 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 0,46 artışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 26 milyar T civarında. 

Destek: 1.528 

Direnç: 1.540 

 

Şirket Haberleri: 

Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ODAS): Özbekistan sınırları içerisinde faaliyet göstermesi için 

kurulan iştirakimiz ODAS ENERJI CA LLC ile Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid 

of Uzbekistan) arasında Özbekistan'da toplam 174 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim 

santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince 

satışını içeren bir anlaşma imzalanmıştır. 174 MW kurulu güce sahip olacak santral yatırımının 140 MW'ı 

Urfa'da yer alan Doğalgaz Çevirim Santralimizin relokasyonu yapılarak sağlanacaktır. Bu sayede de enerji 

ve maden alanındaki faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelirlerin tamamına yakını Dolara endeksli hale 

gelecektir. Santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmekte olup yeni işletmenin Grubun 

2021 yılı 4. Çeyrek FAVÖK'üne de etkisini göstermesi beklenmektedir. 
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USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,5158 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,5505 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,4772 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,5225 

seviyesinden işlem gören kur, günü %0,15 artışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk direnç 7,5600 seviyesinde. 

Destek: 7,4800 - 7,4400 

Direnç: 7,5600 - 7,5900 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 9,0122 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0372 

en düşük 8,9458 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0023 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,15 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9500 seviyesinde. 

Destek: 8,9500 - 8,9000 

Direnç: 9,0400 - 9,0900 

EURUSD 

1,1970 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,1978 en düşük 

1,1952 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,1958 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %-0,1 azalışla 

kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,2000 - 1,2000 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1.698 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.701 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.687 olarak gören değerli metalin, 1698 günü %0,05 artışla tamamlaması bekleniyor. Ons 

Altın için ilk direnci 1.703 seviyesinde. 

Destek: 1.690 – 1.682 

Direnç: 1.703 – 1.709 

BRENT 

Haftanın son işlem gününde 67,25 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 

67,60 seviyesini görürken, en düşük 66,68 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 67,56 seviyesinden işlem 

gören Brent Petrol %1,23 artışla işlem görüyor.        
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