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InvestAZ Yatırım: 

                                                                    1.550 Seviyesi Kırıldı 

Borsalar akşam saatlerine doğru yükselişini sürdürürken, 1.550 seviyesinin üzerine çıkarak 1.565 puan 

seviyesine yükseldi. ABD’de ise bugün 10 Yıllık Hazine Tahvili ihalesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca 

bugün 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi konusunda Temsilciler oylamasının bugün yapılması planlanıyor, 

paket ardından imza için Biden'a gidecek. Yurt içi gündemde ise önemli gelişmelere baktığımızda, bugün 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi, ilk reaktörün 2023’te 

devreye alınması bekleniyor.  

Satır Başları: 

 Borsalar Seans Sonuna Doğru Alışta Görüldü BIST100 %0,89 artışla 1.562 seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,48 yükselerek 1.643 seviyesine geldi. Döviz kurlarının ise gerilemeye devam 

ettiğini görüyoruz. Akşam saatlerinde Dolar 7,53, Euro 8,98 seviyesinde. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Akkuyu Nükleer tesisinde ilk reaktör 2023'te devreye alınacak. Kurulu 

gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı %63,7 seviyesine ulaştı. Akkuyu, yıllık 35 

milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık %10'unu karşılayacak.” açıklamasında 

bulundu. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki başkan döneminde kurulan ekonomist ve 

uzmanlardan oluşan danışma kurullarını lağvetti. 

 TOFED: Pandemi kapsamında şehirler arası Otobüs taşımacılığında bulunan yüzde 50 kapasite ile 

taşıma kısıtlaması kaldırılmıştır. Otogarlarda bulunan Restoran ve Cafe çalışma saatleri 24 saat 

olarak belirlenmiştir. 

 Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi konusunda Temsilciler oylamasının bugün tsi 19.45-20.15 

arasında yapılması planlanıyor, paket ardından imza için Biden'a gidecek. 

 

BIST 100  

BIST100, 1551 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en yüksek 1566 seviyesini gören endeks, gün 

ortasında 1560 seviyelerinde seyir ediyor.  

Destek: 1.552 

Direnç: 1.565 

 

Şirket Haberleri: 

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR): Döngüsel Ekonomiye uyumlu Polietilen Film ürünlerin üretim 

ve pazarlaması için 15.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda  yatırım kararı duyurulan 

makine ve aksamının ikinci parti sevkiyatı bugün fabrikamıza ulaşmış olup kurulum çalışmaları devam 

etmektedir. 
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USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,5408 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,6116 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,6703 ve en düşük 7,5324 değerlerine  ulaşan Dolar kuru  hafif satıcılı 

seyrediyor. Kur için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,4900 olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,4900 - 7,4400 

Direnç: 7,6300 - 7,7200 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,9876 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0700 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,1129 ve en düşük 8,9733 seviyelerini gören kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9400 seviyesinde. 

Destek: 8,9400 - 8,8900 

Direnç: 9,0800 - 9,1600 

EURUSD 

Gün açılışını 1,1902 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,1914 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,1915 ve en düşük 1,1869 seviyelerine geldiği 

görülen paritenin  hafif alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 

1,1900 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

ALTIN 

Ons Altın güne 1.716 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif alıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en yüksek 

1.724 en düşük 1.708 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda 1.715 seviyelerinden işlem gören  ons 

altın için ilk direnç 1.727 seviyelerinde. 

Destek: 1.711 – 1.702 

Direnç: 1.727 – 1.733 

BRENT 

Brent petrol haftanın üçüncü işlem gününe 67,17 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en yüksek 

68,22 en düşük 66,52 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia  öğle saatlerinde, 68,04 seviyesinden 

işlem görürken %0,77 artışla işlem görüyor.       
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