InvestAZ Yatırım:

Gündem Aşı ve Brexit
Gün içerisinde takip edilecek önemli bir veri olmayan hafta ortasının gündemi bugün de aşı ve Brexit
olacak. İngiltere başbakanı Boris Johnson bugün Brüksel’de AB Komisyonu başkanı ile görüşecek.
Geçtiğimiz haftadan beri zorlu geçen müzakerelerde sınırlı da olsa ilerleme kaydedilerek anlaşmasız Brexit
olasılığı ortadan kaldırılmak isteniyor. ABD Temsilciler Meclisi’nde CAATSA kapsamındaki Türkiye’ye 12
madde arasından 5 maddenin seçileceği yaptırımlar onaylandı. Tasarının yürürlüğe geçmesi için
Senato’dan geçmesi ve başkan Trump’ın önüne gelmesi bekleniyor. Euro Dolar paritesi yükselişine bugün
de devam etti ve 1.21’in üzerinde seyrediyor. Pound ise Dolar’a karşı 1.35’in üzerini gördükten sonra bu
hafta 1.33-1.34 arasından işlem görüyor. Çin’de tüketici fiyatları 2009’dan beri ilk defa düşüş gösterdi.
Negatif faiz kervanına geçtiğimiz aylarda katılan Çin’de enflasyon verisi eksi gelerek yatırımcıları şaşırttı.

Satır Başları:






Dünkü Seansta Borsalar Alıcılıydı. BIST100 Salı seansını %0,75 artışla 1.348 seviyesinden
kapatırken, BIST30 %0,92 yükselişle 1.493 puandaydı. Sabah saatlerinde döviz kurlarında yatay
hareket gözlemlenmiştir. Piyasalarda Dolar kuru 7,82, Euro 9,49 seviyelerinden işlem görmektedir.
Gram Altın ise 467 Lira seviyesine gerilemiştir.
DSÖ: Aşılar Kovid-19'a karşı bağışıklık duvarı oluşturmaktan çok uzakta.
ABD Temsilciler Meclisi, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini kabul etti. Savunma bütçesi
tasarısında Türkiye'ye S-400 dolayısıyla yaptırım öngören bir bölüm de yer aldı.
Britanya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen ile bugün Brüksel'de akşam yemeğinde bir araya gelecek
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BİST 100
Dün endeksin 1.340 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.348 ve en düşük
1.332 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,75 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi
günü 32,11 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1.337
Direnç: 1.346

USDTRY
Güne 7,8192 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8177 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,8100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,8100 - 7,8000
Direnç: 7,8200 - 7,8300
EURTRY
Güne 9,4692 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4857 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,5000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,4600 - 9,4400
Direnç: 9,5000 - 9,5100
EURUSD
Güne 1,2107 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2130 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2200
XAUUSD
Güne 1.871 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne
satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.852 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.852 – 1.846
Direnç: 1.868 – 1.878
BRENT
Güne 48,81 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 48,70 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz.
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