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InvestAZ Yatırım:  

Dünya Borsaları Uçuşta 

Resmi olmayan Biden zaferi ve Pfizer’ın aşı müjdesiyle birlikte küresel hisse piyasaları uçuşa geçti. 
Amerika Dow Jones ve S&P500 endeksleri %5’e yakın, Avrupa’da ise DAX, Fransa, İngiltere gibi hisse 
piyasaları ise %7’den fazla değer kazanmış durumda. Borsa İstanbul %3 ila %4 değer kazancı arasında 
dolanırken endeks vadelilerinde bu kazanç %5’e ulaşmış durumda. Demokrat başkan Joe Biden ve aşı 
haberi ile birlikte finansal piyasalarda pandemi sürecinin geride kalması fiyatlanıyor. Tamamına yakını 
kontrolden çıkan kovid-19 vakalarını kontrol altına almak adına karantinada olan Avrupa’da borsalar son 
ayların en yüksek fiyatlamalarını gördü. Teknoloji şirketleri ılımlı yükselirken ilaç şirketleri ve özellikle 
havayolu firmalarında fiyatlamalar çok sert yukarı yönlü. Altın ons fiyatı %4’e yakın, sert düşen Dolar 
kurunun da etkisiyle gram altın fiyatı ise %8’e yakın düşüş kaydetti. Finansal piyasaların coşkusuyla ve aşıyla 
birlikte eski normale dönüleceği beklentileriyle Brent petrol de günü %10’a yakın değer kazanarak 
kapatmaya hazırlanıyor. Haftanın ilk işlem gününde coşku, geleceğe dair ümit ve farklı farklı bir çok 
enstrümanda çok sert ve hızlı fiyatlamalar vardı. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar haftanın ilk seansını güçlü alıcı kapatıyor BİST100 %3,08 yükselerek 1.227 puandan, 

BİST30 ise %3,66 artış ile 1.350 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarında ise düşüş devam 

ediyor. Dolar %3,80 düşüşle 8,19, Euro %3,77 düşüşle 9,74 seviyesinden işlem görmekte. Gram 

Altın %7,58 düşerek 494 Liraya düştü. Varil cinsinden Brent Petrol ise %9,30 yükselişle 43,12 $’dan 

alıcı buldu. 

 Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in AK Parti MYK’sı sonrası 19.00'da konuşması bekleniyor. 

 TCMB, bugün GLP repo imkanı yoluyla piyasaya 5 milyar TL verdi. GLP Repo'da toplam teklif 5 

milyar TL oldu. En düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz % 15,89 olurken, en düşük, ortalama 

ve en yüksek basit faiz ise % 14,75 oldu. 

 Pfizer ve BioNTech'in aşısı koruma konusunda tahminlerden iyi sonuç verdi. En azından 1 

semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranı %90'ın üzerinde 

belirlendi. 

 ABD piyasaları yükselişle açıldı, Dow Jones 9 aydır ilk kez gün içi rekoru gördü. Dow Jones Endeksi 

açılışta %5,1 kadar artarak 29,853 puanla 12 Şubat'tan bu yana ilk kez gün içi rekor kırdı. S&P 500 

endeksi de açılışın hemen ardından %3,6 yükselişle 3636 puanla rekor seviyeyi aştı. Nasdaq endeksi 

de günü %1,2 yükselişxle 12,058 puandan başladı. 

 

 

 

 

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  

 

BİST 100 

Güne 1.214 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.235 en düşük 1.211 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.230 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü % 3,21 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 32 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.221 

Direnç: 1.235 

 

USDTRY 

Güne 8,5274 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,5274 en düşük 8,0021 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,1701 seviyesinde hareket eden kur günü %4,1 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,9400 seviyesinde. 

Destek: 7,9400 - 7,7100 

Direnç: 8,4600 - 8,7600 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 10,0504 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 10,0521 

en düşük 9,5092 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,7340 seviyesinde hareket eden kur günü %3,88 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,4800 seviyesinde. 

Destek: 9,4800 - 9,2200 

Direnç: 10,0200 - 10,3100 

EURUSD 

1,1883 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1920 en düşük 1,1860 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1905 seviyesinde hareket eden parite günü %0,22 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,2000 

XAUUSD 

Güne 1.952 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.966 en düşük 1.869 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde seviyesinde hareket eden değerli metal günü %3,89 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. 

Ons Altın için ilk desteği 1.842 seviyesinde. 

Destek: 1.842 – 1.807 

Direnç: 1.938 – 2.000 
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BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 40,66 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,47 en 

düşük 39,47 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,08 seviyesinde hareket eden emtia günü %9,2 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor.  
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