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InvestAZ Yatırım:  

Endeksler Geri Geldi 

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da endeksler sabahki kazançlarının büyük kısmını geri verdi. BIST100 
ve BIST30 endeksleri sırasıyla 1.542 ve 1.631 seviyelerini gördükten sonra öğle saatlerinde 1.530 ve 1.618 
seviyelerinde bulunuyor. Türk Lirası’nda geçen haftanın teması olan güçlenme hareketi yeni haftaya henüz 
taşınmadı. Dolar/TL %0,22 artış ile 7,07’den işlem görüyor. DXY dolar endeksinde görülen yükseliş ile 
birlikte USD kısa pozisyonlar son 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Uzun süredir devam eden DXY 
düşüşünde ABD’li fonlar ve kurumlar son 1 yılda aldıkları Dolar’da rekor kısa pozisyonları artan bir hızla 
kapatıyor. ABD’de $1,9 trilyon tutarında mali yardım paketi için demokratların acele ettikleri takip edilirken 
borsalar yeni teşvik paketiyle yükselişini sürdürüyor. Altın ve gümüş tarafında yeni paketin etkileri henüz 
görülmezken S&P500 endeks vadelileri an itibarı ile 3.891’den geçiyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Hafta Başında Hafif Alıcılı BIST100 %0,28 artışla 1.531 seviyesinden işlem görürken, 

BIST30 %0,17 yükselişle 1.619 seviyesinde. Döviz kurlarında ise hafif yükseliş görüldü. Dolar 7,07 

seviyesinden işlem görürken, Euro 8,51 seviyesine yükseldi. Brent petrol ise %0,86 artışla 60 $ 

seviyesine ulaştı. 

 Borsa İstanbul, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren açılış seansı uygulamasında değişikliğe gidiyor. 

Buna göre, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 03/02/2021 tarihli kararı ile Pay Piyasasında 

açılış fiyatının daha sağlıklı oluşabilmesini teminen açılış seansında “piyasa” ve “piyasadan limite” 

emirlerinin girilebilmesi ve açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali (emir kötüleştirme ve 

miktar azaltım dahil olmak üzere) yapılabilmesi uygulamalarına son verildi. 

 Kaynaklar: Faizsiz ev sistemi yasalaşıyor. Şirketler Finansal Kurumlar Birliği'ne katılacak. Bu 

kurumlar 'Tasarruf Finansmanı Şirketleri' olarak adlandırılacak.-Apara 

 DHMİ: Ocak ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 5 milyonu aştı. Ocak'ta Havalimanlarımızda 

iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 40.055, dış hatlarda 19.772'ye ulaştığı ocak ayında üst 

geçişler ile birlikte toplam 73.734 uçak trafiği gerçekleşti. 

 İsrail'de başbakan Netanyahu rüşvet iddilarından yargılandığı mahkemede suçsuz bulundu. 
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BIST 100  

BIST100, 1.540 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en yüksek 1.542 seviyesini gören endeks, 

gün ortasında 1.530 seviyelerinde seyir ediyor.  

Destek: 1.527 

Direnç: 1.543 

 

Şirket Haberleri: 

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS): Şirketimiz fabrika sahasında yapımı süren GES üretim santrali ile ilgili 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına yaptığımız teşvik başvurusu olumlu sonuçlanmış olup, 5,9 MW kurulu 

gücünde güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için alınan teşvik belgesi aşağıdaki teşvik unsurlarını 

içermektedir: 

1. KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım 

malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma 

değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı 

makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 

 

USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,0719 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,0546 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,0836 ve en düşük 7,0275 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor. 

Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,0900 olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,0400 - 7,0000 

Direnç: 7,0900 - 7,1200 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,5112 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,5051 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,5232 ve en düşük 8,4633 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,5400 seviyesinde. 

Destek: 8,4800 - 8,4400 

Direnç: 8,5400 - 8,5600 

EURUSD 

Gün açılışını 1,2045 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,2030 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2054 ve en düşük 1,2025 seviyelerine geldiği 
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görülen paritenin hafif satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 

1,200 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2000 - 1,2100 

ALTIN 

Ons Altın güne 1.812 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif satıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en 

yüksek 1.819 en düşük 1.808 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda seviyelerinden işlem gören ons 

altın için ilk destek 1.806 seviyelerinde. 

Destek: 1.806 – 1.801 

Direnç: 1.817 – 1.824 

BRENT 

Brent petrol haftanın ilk işlem gününe 59,56 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en yüksek 60,26 

en düşük 59,52 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 60,16 seviyesinden işlem 

görürken %1,01 artışla işlem görüyor. 
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