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InvestAZ Yatırım:  

Doların Düşüşü Sürüyor 

TL’deki değer kazancı devam etti ve Dolar/TL paritesi 7,25 seviyesine kadar geriledi. BIST100 endeksi 1.519 
ile yeni bir rekor kırarken finansal piyasalardaki yükseliş hız kesmeden devam etti. Gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları endeksi %3’e yakın değer kazanarak en çok artan endeksler arasında yer aldı. Bankalar endeksi 
de %1,57 artarak büyük endeksleri yukarı yönde hareket ettiren lokomotif görevi gördü. ABD’de dün 
oturumu yarıda kalan kongre bugün tekrardan toplandı ve delegeler demokrat parti adayı Joe Biden’ın 
başkanlığını resmileştirdi. ABD borsaları vadeli işlemleri yükselmeye devam ediyor. Mavi dalga senaryosu 
kapsamında demokrat parti temsilciler meclisinin çoğunluğunu kazandıktan sonra 20 Ocak’ta başkanlık 
devrinin tamamlanmasıyla senatoyu ve başkalık ofisinin de kontrolünü almış olacak. Mevcut başkan Trump 
sonuçları kabul etmemesine rağmen 20 ocak’ta başkanlığın devrinin sorunsuz tamamlanacağını söyledi. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Güne Alışla Başladı BIST100 0,82 artışla 1.517 seviyesinden işlem görürken, BIST30 %0,83 

artışla 1.671 puan seviyesindeydi. Dolar kuru 7,25’e gerilerken, Euro 8,92’den işlem görüyor. Gram 

Altın ise 448 Liraya düşüş gösterdi. 

 Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans 

yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. 

 Abdi İbrahim, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu 

gösteren üretim izin belgesini aldı. 

 AB Türk sıcak haddelenmiş çeliğine %7,6'ya kadar tarife koydu. AB'nin Türk çeliğine uyguladığı ek 

tarife 6 ay geçerli olacak ve uzatılabilecek. 

 ABD'de Temsciler Meclisi ve Senato Ortak oturumunda, Biden'in seçim zaferi resmi olarak 

tescillendi. 

 Trump'ın Personel Şefi Yardımcısı Scavino: Başkan Trump, 20 Ocak'ta sorunsuz bir devir teslim  

olacağını söyledi. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.512 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.519 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.516 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.     

Destek: 1.506 

Direnç: 1.519  

 

Şirket Haberleri: 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL): Şirketimiz tarafından üretilen ventilatörün Pakistan'a 

ihracatıyla ilgili 7 Ocak 2021 tarihinde basın yayın organlarına servis edilen ve şirket web sitemizde 

yayınlanan basın bültenine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,2669 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,3067 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,3135 ve en düşük 7,2543 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,2400 seviyesinde. 

Destek: 7,2400 - 7,2200 

Direnç: 7,3000 - 7,3400 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,9384 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0079 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,0316 ve en düşük 8,9334 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,900 seviyesinde. 

Destek: 8,9000 - 8,8700 

Direnç: 9,0000 - 9,0700 

EURUSD 

Güne 1,2324 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2287 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2345 ve en düşük 1,2285 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2300 seviyesinde. 

Destek: 1,2300 - 1,2200 

Direnç: 1,2300 - 1,2400 

ALTIN 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.919 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.928 en  

http://www.investaz.com.tr/


 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

düşük 1.915 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.927 seviyelerinde. 

Destek: 1.915 – 1.908 

Direnç: 1.927 – 1.934 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 54,16 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

54,89 en düşük 54,14 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 54,48 seviyesinde hareket eden emtiada %0,33 

artışla gözleniyor. 
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