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InvestAZ Yatırım:  

Odaklar Çarşamba Gününde 

Piyasaların gündemi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmada. BIST100 endeksi gün içinde 
1.550 seviyesini kısa süreli olarak aştı ancak kapanışı bu seviyenin hemen altından yapmaya hazırlanıyor. 
1.555 seviyesinin aşılması ve kapanışın bu seviyede olması halinde yarından itibaren rallinin devamı 
beklenebilir. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının ne olacağı bilinmezken yurt içi piyasalar günü alıcılı ve 
yarına hazırlanarak geçirdi. Kur tarafında hafif yükseliş görüldü, Dolar/TL ve Euro/TL sırasıyla 7,08 ve 8,58’e 
geldi. Kapanışa yaklaşılırken Avrupa borsalarının genelinde bugün düşüş eğilimi devam etti. ABD 
borsalarında endeks vadelileri hafif düzeltme ve düşüş öngörüyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Günü Alışla Kapatmaya Hazırlanıyor BIST100 %0,81 artışla1.547 seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %1,34 yükselerek 1.646 seviyesine geldi. Döviz kurları ise hafif yükseliş gösterdi. 

Dolar 7,09, Euro 8,58 seviyesinden işlem görmektedir. Gram altın ise spot piyasalarda 419 Liradan 

alıcı buldu. 

 Naci Ağbal: Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli ve vazgeçilmez 

görevimiz. Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi 

kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 

 HSBC, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon 

eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yılsonu için daha önce 7,10 

olan Dolar/TL tahminini 6,50’ye indirdi. 

 AstraZeneca CEO'su: Şu anda aylık aşı üretim kapasitesi 150 milyon doz, Nisanda 200 milyon doza 

çıkmasını hedefliyoruz. 

 Fed/Kaplan: Enflasyonda geçici bir artış beni şaşırtmaz. Zamanla enflasyonun döngüsel unsurları 

oluşabilir. ABD ekonomisinde %5 büyüme bekliyorum. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.9668 (Önceki 17.0474) oldu. 
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BIST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.539 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.552 en düşük 

1.536 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.545 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,65 artışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 33 milyar TL civarında. 

Destek: 1.539 

Direnç: 1.546 

 

Şirket Haberleri: 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): ASELSAN ile EZE İnşaat A.Ş. arasında Gebze Darıca Metro 

Sinyalizasyon Sistemi Temini ile ilgili olarak 08/02/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu 

sözleşme kapsamında ASELSAN'a toplam 16.995.000,- AVRO tutarında "Gebze Darıca Metro CBTC-

Sürücüsüz Sinyalizasyon Sistemi" siparişi verilmiştir. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılı içinde 

tamamlanacaktır. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,0784 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,1413 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,0620 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,0914 

seviyesinden işlem gören kur, günü %0,26 artışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk direnç 7,1300 seviyesinde. 

Destek: 7,0600 - 7,0200 

Direnç: 7,1300 - 7,1800 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,5348 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,6212 

en düşük 8,5143 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5796 seviyesinde hareket eden kur günü %0,55 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,6300 seviyesinde. 

Destek: 8,5200 - 8,4600 

Direnç: 8,6300 - 8,6800 

EURUSD 

1,2052 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2117 en düşük 

1,2046 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2095 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,36 artışla 

kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk direnci 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 
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XAUUSD 

Açılış saatinde 1830 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1849 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1829 olarak gören değerli metalin, 1839 günü %0,63 artışla tamamlaması bekleniyor. Ons 

Altın için ilk direnci 1850 seviyesinde. 

Destek: 1.831 – 1.820 

Direnç: 1.850 – 1.859 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününde 60,67 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 
61,27 seviyesini görürken, en düşük 60,25 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 60,30 seviyesinden işlem 
gören Brent Petrol %0,66 azalışla işlem görüyor. 
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