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InvestAZ Yatırım:  

Avrupa’da Faiz Değişmedi 

Merakla beklenen toplantıda Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Salgının ekonomi üzerinde 
olumsuz etkilerinin 4. Çeyrekte fazlasıyla hissedildiğini belirten AMB başkanı Lagarde, Avro bölgesinin yılı 
%7,3 daralmayla kapatabileceğini söyledi. PEPP kapsamında varlık alımlarının uzatıldığı toplantıda salgın 
bitene kadar Merkez Bankası desteğinin devam edeceği açıklanmış oldu. Yurt içi borsalar bugün güçlü 
yükselirken akşam saatlerinde ABD borsalarının açılmasına yakın bir ara eksiye döndü. Kapanışa gidilirken 
BIST100 endeksi 1.346’ya kadar indikten sonra tekrardan 1.350 seviyesinin üzerinde 1.353’ten işlem 
görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Günü Alışla Kapatıyor BIST100 %0,27 artışla 1.354, BIST30 %0,32 artarak 1.500 puan 

seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları yükseliş göstererek Dolar 7,86, Euro 9,54’den alış gördü. 

Brent petrolün varil cinsinden fiyatı 50 $’a yaklaşarak, 49,90 $ seviyesine yükseliş gösterdi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 14.5412 (Önceki 14.239) oldu.  

 Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 853 milyon dolar artış 

göstererek 15,59 milyar dolar oldu(Önceki 13,73Mlr). 

 Avrupa Merkez Bankası, beklendiği gibi faizleri sabit tutma kararı aldı. Banka pandemi alım 

programını 500 milyar euro artışla 1,85 trilyon euroya yükseltti. 

 AMB, 2020 yılı GSYH daralma tahminini % 8'den 7,3'e, 2021 tahminini % 5'den 3,9'a indirirken, 

2022 yılı GSYH büyüme tahminini % 3,2'den 4,2'ye çıkardı. 
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BİST 100 

Güne 1.353 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.367 en düşük 1.347 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.351 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,08 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 29 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.346 

Direnç: 1.361 

 

Şirket Haberleri: 

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (GUBRF): Şirketimizin yatırım planları kapsamındaki Yarımca Tesisleri Liman 

Genişletme Projesi'nin birinci fazı tamamlanmış olup, liman ruhsatları alınarak yeni iskelemiz devreye 

alınmıştır. Yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırım bedeliyle, liman elleçleme kapasitesi yıllık 1 milyon tona 

ulaşmıştır. Söz konusu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte katı ve sıvı hammaddeler ile mamullerin yüksek 

tonajlı gemilerle taşınması sayesinde navlun ve liman maliyetlerinde tasarruf sağlanacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 7,8235 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8776 en düşük 7,8188 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8662 seviyesinde hareket eden kur günü %0,53 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,8900 seviyesinde. 

Destek: 7,8300 - 7,8000 

Direnç: 7,8900 - 7,9100 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 9,4522 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,5584 en düşük 9,4454 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,5347 seviyesinde hareket eden kur günü %0,87 

artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,5800 seviyesinde. 

Destek: 9,4700 - 9,4000 

Direnç: 9,5800 - 9,6300 

EURUSD 

1,2080 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2135 en düşük 1,2075 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2107 seviyesinde hareket eden parite günü %0,22 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 
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XAUUSD 

Güne 1.838 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.848 en düşük 1.829 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.836 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,29 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.851 seviyesinde. 

Destek: 1.832 – 1.821 

Direnç: 1.851 – 1.859 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 49,09 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 49,95 

en düşük 48,86 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 49,81 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,94 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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