InvestAZ Yatırım:

İşsizlik %12
Borsalar güne pozitif başlangıç yaparken, BIST100 1.550 seviyesinin üzerine çıkarak 1.563 puana yükseldi.
TÜİK bugün işsizlik verisini açıkladı, rapora göre Ocak döneminde işsizlik oranı %12,2 (Önceki %12,9) oldu.
ABD’de ise bugün 10 Yıllık Hazine Tahvili ihalesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Seans ortasında Dolar 7,58,
Euro 9,03 seviyelerine gerileme gösterdi. Yurt içi gündemde ise önemli gelişmelere baktığımızda, bugün
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı
Erdoğan, üçüncü derin deniz sondaj gemisi kanuni Nisan'da sondaja başlayacağını belirtti.
Satır Başları:








Borsaların Güne Alışla Devam Ediyor BIST100 %0,90 artışla 1.563 seviyesinden işlem görürken,
BIST30 %0,69 artışla 1.646 seviyesine geldi. Öğle saatlerinde Dolar 7,58 seviyesine gerilerken, Euro
9,02 seviyesine düşüş gösterdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Türkiye'de Ocak döneminde işsizlik oranı %12,2 (Önceki %12,9) oldu.
Yatırım kuruluşu Credit Suisse tarafından hazırlanan raporda, ABD tahvil faizleri ve dolar
endeksinin istikrar kazanmasının tek başına dolar/TL paritesinde güçlü aşağı yönlü hareket
yaratmayacağı belirtildi. Dolar/TL paritesi için TCMB'nin 18 Mart toplantısı öncesinde çok sayıda
seçenek görüldüğü belirtilen raporda, "Paritenin 7,45'in altına güçlü şekilde sarkması için
TCMB'den mevcut faiz beklentisini değiştirecek net sinyal gerek" yorumu yapıldı.
Biontech CEO'su Şahin: Gelecek yıl aşı üretim kapasitesini 3 milyar doza çıkarabiliriz.

BIST 100
Dün endeks 1561 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1562 ve en düşük 1551
seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı % 0,75 artışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100
endeksin günü 9,39 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür.
Destek: 1.551
Direnç: 1.562

USDTRY
Güne başlarken 7,6116 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,5816 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz
kurunun güne satıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için destek seviyesi 7,5400 olarak izlenebilir.
Destek: 7,5400 - 7,4900
Direnç: 7,6500 - 7,7200
EURTRY
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.
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Güne başlangıcını 9,0700 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 9,0245 seviyelerinden işlem
görüyor. Euro kurunun güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kurda destek seviyesi 8,9800 olarak
belirlenmiştir.
Destek: 8,9800 - 8,9300
Direnç: 9,0900 - 9,1600
EURUSD
1,1902 seviyesinden güne başlayan parite 1,1898 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin
satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede destek seviyesi 1,1900 olarak izlenecektir.
Destek: 1,1900 - 1,1900
Direnç: 1,1900 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.716 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle 1.715 seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons
Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk destek 1.709 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.709 – 1.705
Direnç: 1.719 – 1.724
BRENT
Güne başlangıcını 67,17 seviyesinden yapan Brent petrol, 67,57 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın
güne alıcılı başladığı görülmüştür.
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