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InvestAZ Yatırım: 

                                                           ABD 10 Yıllık Tahvil İhalesi Bugün 

Salı seansında borsalar günü pozitif tamamlarken, ABD borsa endekslerinden Nasdaq’ın %3 civarında 

yükselişi küresel borsalarda olumlu hava oluşmasını sağladı. ABD’de bugün 10 Yıllık Hazine Tahvili ihalesinin 

gerçekleşmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Dolar 7,64, Euro 9,08 seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içi 

gündemde ise önemli gelişmelere baktığımızda, bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel 

Atma Töreni gerçekleştirilirken, TÜİK, işgücü istatistiklerinde bugün "Kasım-Aralık-Ocak" aylarını kapsayan 

"Aralık 2020 dönemi" yerine, "2021 Ocak ayı" verilerinin yayımlanacağını açıkladı. 

Satır Başları: 

 Borsaların Güne Artışla Başlaması Bekleniyor BIST100 %1,23 artışla 1.549 seviyesinden günü 

tamamlarken, BIST30 %1,24 yükselerek 1.635 seviyesine geldi. Sabah saatlerinde Dolar kuru 7,64 

seviyesinden işlem görürken, Euro 9,08 seviyesinde. Gram altın ise spot piyasalarda 421 Liradan 

alış görmekte. 

 Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. 

 Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme 

kurallarının uygulanması ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlendi. Buna göre, uzaktan 

çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılacak.  

 Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Törenigerçekleştirilecek. Temel atma 

törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 

telekonferans yöntemiyle katılması bekleniyor. 

 Morgan Stanley, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte pandemi öncesi GSYH'ya ulaşmasını bekliyor. 

 

BIST 100  

Dün sabah saatlerinde endeksin 1.549 seviyesinden günü tamamladığını görmekteyiz.  Gün içi destek 

seviyesinin 1.542, direnç seviyesinin 1.553 seviyesinde olduğu görülmüştür. 

Destek: 1.542 

Direnç: 1.553 

 

USDTRY 

Sabah saatlerinde 7,6449 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,6116 seviyesinden 

yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,6703 ve en düşük 7,5944 seviyelerinden işlem gören kur  hafif 

alıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,6800 seviyesinde. 

Destek: 7,6000 - 7,5600 

Direnç: 7,6800 - 7,7100 
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EURTRY 

Şu saatlerde 9,0839 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0700 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde işlemlerde en yüksek 9,1129 ve en düşük 9,0359 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. 

Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,1200 seviyesinde. 

Destek: 9,0400 - 9,0000 

Direnç: 9,1200 - 9,1500 

EURUSD 

Güne 1,1902 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1873 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,1904 ve en düşük 1,1869 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  

hafif satıcılı seyrediyor. Parite için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

ALTIN 

1716 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1720 en düşük 1710 

seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk destek 1707 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1.707 – 1.704 

Direnç: 1.717 – 1.723 

BRENT 

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

67,79 en düşük 66,52 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 66,59 

olarak %-1,38 azalış seyir ediyor.      
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