InvestAZ Yatırım:

BIST’te Güçlü Tepki Alımı
Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul’da seans kapanışına doğru alımlar yoğunlaştı. ABD’de 10 yıllık Hazine
tahvil getirisinin %1,52 seviyesine gerilemesiyle S&P500 %1,04, Nasdaq ise %2,53 artıda seyrediyor. Yurt
içi gündemde TVF Başkanı Zafer Sönmez ve BIST Başkanı Hakan Atilla’nın istifalarından sonra döviz
kurlarında yaşanan volatilite bugün kurlarda gerilemeye döndü. Akşam saatlerinde Dolar 7,61, Euro 9,06
seviyelerine kadar gerileme kaydetti. ABD 10 yıllık Tahvil faizi getirilerindeki düşüşle beraber Ons altının
fiyatının da %2 artışla 1.716 $ seviyesine ilerleme göstermesi dikkat çekti.
Satır Başları:








Borsalar Seansı Tamamlarken Artıda BIST100 %1,39 artışla 1.551 seviyesinden işlem görürken,
BIST30 %1,47 yükselerek 1.640 seviyesine geldi. Dolar kuru 7,61’den işlem görürken, Euro 9,06
seviyesinde. Gram altın ise spot piyasalarda 420 Liradan alıcı buldu.
MKK: Şubat ayında yerli yatırımcı sayısı banka hisselerinde arttı, sanayi hisselerinde geriledi.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.2253 (Önceki 17.4321) oldu.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), Türkiye ekonomisi için 2021 yılına ilişkin büyüme
tahminini yukarı yönlü revize etti. Kurum gelecek yıl için beklentisini ise bir miktar aşağı çekti.
Türkiye için 2021 yılı GSYH beklentisi %5,9 (Önceki %2,6) Türkiye için 2022 yılı GSYH beklentisi %3,0
(Önceki %3,5) oldu.
Rus Varlık Fonu RDIF ile İsviçreli ilaç üreticisi Adienne arasında Sputnik V aşısının İtalya'da üretimi
için anlaşma imzalandı.

BIST 100
BIST100 endeksi açılışta 1.542 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.551 en düşük
1.535 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.551 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 1,33 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 22 milyar TL civarında seyrediyor.
Destek: 1.540
Direnç: 1.552

Şirket Haberleri:
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN): Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin
bünyesindeki 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin üretim lisansında yer alan
kurulu gücü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW olarak tadil edilmiştir.
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Güne 7,7504 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7829 en düşük 7,6004
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,6284 seviyesinde hareket eden kur günü %-1,6 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,5600 seviyesinde.
Destek: 7,5600 - 7,4900
Direnç: 7,7400 - 7,8500
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,1965 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,2271
en düşük 9,0533 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0756 seviyesinde hareket eden kur günü %-1,31 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,0100 seviyesinde.
Destek: 9,0100 - 8,9400
Direnç: 9,1800 - 9,2900
EURUSD
1,1845 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1916 en düşük 1,1836
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1893 seviyesinde hareket eden parite günü %0,4 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1800 - 1,1800
Direnç: 1,1900 - 1,2000
XAUUSD
Ons Altın seans 1.681 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.720 seviyesi görülürken,
en düşük 1.680 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1.702 seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %2,28
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnç 1.732 seviyesinde.
Destek: 1.693 – 1.667
Direnç: 1.732 – 1.746
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününde açılışı 68,01 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 69,32 en
düşük 67,62 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %0,32 artışla işlem gören Brent petrol 68,46
dolardan alıcı buluyor.
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