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InvestAZ Yatırım:  

Gün Başlangıcı Alıcılı 

Dün 1.544 seviyesinden kapanış yapan BIST100 endeksleri güne yükselişle başlangıç yapıyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı konuşmada uzay programlarına start verilmesi ve gündemin 
detayları bu sabah pozitif fiyatlanıyor. Cumhurbaşkanının aynı zamanda gün içerisinde haftanın başında 
ipucunu verdiği bir konuşma daha yapması bekleniyor. Borsa İstanbul’da rallinin devamının gelmesi 
halinde yeni bir yükseliş trendi izlenebilir. ABD borsaları dün hafif bir düzeltme yaptı. Yeni geçecek olan 
teşvik paketi borsaların rallisini uzun zamandır besleyen unsur olurken enflasyon beklentilerindeki artışi 
ABD 10 ve 30 yıllıklarında devam eden artış ve Merkez Bankası Fed’in getiri eğrisi kontrolü piyasaların kısa 
vadede önündeki baskılayıcı unsur oldu. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Güne Alımla Başlaması Bekleniyor BIST100 dünkü seansta %0,6 artışla 1.544 

seviyesinde iken BIST30 1.643 seviyesinden artışla seansı tamamladı. Döviz kurları ise yatay 

seyirde. Dolar 7,08, Euro 8,59 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise spot piyasalarda 419 

Liradan alıcı buldu. 

 EPGİS: Motorin fiyatlarında bu hafta 15-21 kuruş artış bekleniyor. 

 FODER Başkanı Atilla Köksal, SPK’da halka arz sırası bekleyen 100’e yakın şirket dosyası olduğunu 

dile getirerek yerli yatırımcının büyük ilgisinin şirketleri halka arza yönelttiğini kaydetti. 

 İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bir ulusal mutabakat hükümeti kurmakla görevlendirdiği 

eski ECB Başkanı Mario Draghi, yeni hükümeti kurma yolunda ilerleme sağladı. 

 ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki Demokrat üyeler tarafından ortaya konan, koronavirüs 

yardım paketi çerçevesinde verilen çeklerden yararlanmaya gelir sınırı getirilmesine destek verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

BIST 100  

Dün endeksin 1.544 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.552 ve en düşük 

1.536 seviyesini gören BIST100 endeksi günü %0,6 artışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 endeksi 

günü 37,07 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.538 

Direnç: 1.552 

 

Şirket Haberleri: 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO): Yönetim Kurulu tarafından Ankara ili, 

Çankaya ilçesi, Çankaya/Kavaklıdere Mahallesi, İran Caddesi, 6049 Ada, 21 Parselde yer alan Ankara-

Çankaya projesinden; 28.12.2020 tarihli ekspertiz değeri KDV hariç 3.420.000 TL olan C Blok 23 no'lu 

bağımsız bölümün, satış bedelinin 1.100.000 TL'si peşin, kalan bedeli ise takip eden on ay içerisinde 

taksitler halinde tahsil edilmek üzere KDV hariç 3.474.576 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir. 

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN): Şirketimiz 1 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu özel 

durum açıklamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs 

ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını detaylı olarak 

duyurmuştu. Kamu İhale Kurumu'nun ilgili kararı gereğince ihale merciinin yapmış olduğu 

değerlendirmenin sonucu olarak, Şirketimizin iletmiş olduğu teklifin ekonomik olarak en avantajlı ikinci 

teklif olduğu dün itibarıyla tarafımıza iletilmiş olup, gerekli hukuki yollara başvurulacaktır. Kamuoyu ve 

yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 

GSD Holding A.Ş. (GSDHO): Şirketimizin 9 Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, hava taşımacılığı 

alanında faaliyet göstermek üzere yeni kurulacak olan, 25.000.000 TL sermayeli GSD Havacılık Anonim 

Şirketi'ne, %50 pay ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.  

 

USDTRY 

Güne 7,0703 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,0791 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,0900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,0600 - 7,0400 

Direnç: 7,0900 - 7,1100 

EURTRY 

Güne 8,5716 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,5856 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,5600 - 8,5400 

Direnç: 8,6000 - 8,6200 
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EURUSD 

Güne 1,2117 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2124 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 1.836 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk direnç 1.847 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.835 – 1.829 

Direnç: 1.847 – 1.852 

BRENT 

Güne 61,22 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 61,14 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.         
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