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InvestAZ Yatırım:  

Haftanın Müjdesi Çarşamba 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü açıklayacağını müjde ile borsalar yükselişe geçti. Güne alıcılı 
başlayan Borsa İstanbul’da satışlar artmıştı. Öğle saatlerinden sonra Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrası 
GYO şirketleri öncülüğünde bir yükseliş hareketi görülmesiyle birlikte BIST100 endeksi, günün zirvesi olan 
1.542’yi gördükten sonra kapanışa yaklaşılırken 1.534 seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL 7,10 seviyesinin 
üzerine çıktıktan sonra hafif gevşeyerek 7,09’dan fiyatlanıyor. Altın ve gümüş ons fiyatlarında sırasıyla 
%1,16 ve %2,16 artış yaşandı.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın İlk Gününde Alıcılı BIST100 %0,48 artışla 1.534 seviyesinden işlem görürken, 

BIST30 %0,57 yükselişle 1.626 seviyesinde. Döviz kurları ise artışta görüldü. Dolar 7,09 

seviyesinden alış görürken, Euro 8,55 seviyesinden alıcı buldu. Gram altın ise 417 Liraya yükseliş 

gösterdi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamda bazı güzellikler 

açıklayacağım. Fatih ile doğal gaza ulaştık, şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız, sondaj 

çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasında bulundu. 

 TÜİK: Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma 

vizyonu ile verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin 

entegrasyonunu sağlamak amacıyla “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” oluşturuldu. 

 TCMB: Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023'te %5 fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme 

ve hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak için TESK ziyaret edildi. TESK yönetiminin fiyat 

istikrarı hedefine yönelik güçlü desteğinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu. 

 Tesla 1,5 Milyar Dolar tutarında Bitcoin aldı. Tesla, Bitcoin'i yakın gelecekte ürünleri için ödeme 

yöntemi olarak kabul etmeye hazırlanıyor. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1.540 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.542 en düşük 

1.519 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.536 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,56 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 32 milyar TL civarında seyrediyor. 

Destek: 1.519 

Direnç: 1.550 

 

Şirket Haberleri: 

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS): Şirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın 

akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2020 fazı 

kapsamında toplam 1.021.514 EUR tutarında iş alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Afriquia 

SMDC tarafından Covid-19 salgını nedeniyle 2021'e sarkan 2020 fazı kapsamında muhtelif kurumsal kimlik 

ürünlerini kapsayan 283.239 EUR tutarında yeni bir iş tarafımıza ihale edilmiş, böylelikle aldığımız toplam 

sipariş 1.304.753 EUR'ya çıkartılmıştır. Daha önce alınan siparişler kısmen teslim edilmiş olup kurumsal 

kimlik yenileme programının 2021 fazı için ayrıca teklif verilmesi öngörülmektedir. 

Konuyla ilgili açıklama ihaledeki rekabet koşuları dikkate alınarak SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı 

maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından ertelenmiştir. 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye 

göre; 

IOT teknolojileri Girişimi Bren İleri Teknoloji Enerji Anonim Şirketi'ne %5 oranında iştirak edilmesine karar 

verilmiş ve 19.08.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu. 2020 yılında patentli teknolojisiyle 

portföyüne 5 yeni ürün ilave eden Bren İleri Teknoloji Enerji Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden 

kaynaklanan opsiyon hakkımızın kullanılarak aynı bedelle ilave %5 oranında iştirak edilmesine, toplam 

iştirak payımızın %10'a çıkartılmasına, Yönetim Kurulumuzun 08.02.2021 tarihli toplantısında karar 

verilmiştir. Enerji Santralleri, İlaç, Gıda,Tekstil, Kimya,Demir&Çelik, Petrol&Gaz sektörlerine yapay zeka 

tabanlı endüstriyel IoT ürünleri sunan Bren, kendi geliştirdiği 6 ürünle 2021 yılında Avrupa ve Amerika 

pazarında büyümeyi hedefliyor. 

 

USDTRY 

Güne 7,0546 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,1227 en düşük 7,0275 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,0879 seviyesinde hareket eden kur günü %0,45 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,1300 seviyesinde. 

Destek: 7,0400 - 6,9800 

Direnç: 7,1300 - 7,1700 
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EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 8,5051 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,5728 en 

düşük 8,4633 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5476 seviyesinde hareket eden kur günü %0,44 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,5900 seviyesinde. 

Destek: 8,4800 - 8,4200 

Direnç: 8,5900 - 8,6400 

EURUSD 

1,2045 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2058 en düşük 1,2020 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2054 seviyesinde hareket eden parite günü %0,04 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1.812 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.835 seviyesi görülürken, 

en düşük 1.808 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %1,22 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnç 1.843 seviyesinde. 

Destek: 1.816 – 1.798 

Direnç: 1.843 – 1.853 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde açılışı 59,56 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 60,26 en düşük 

59,52 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %0,69 artışla işlem gören Brent petrol 59,97 dolardan 

alıcı buluyor.  
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