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InvestAZ Yatırım:  

Kritik 1.555 Seviyesi 

BIST100’de 1.555 seviyesi, üzerinde kapanışlar görüldüğü takdirde yükseliş trendini desteklemesi 
bakımından önemli bir sınır. 1.550’de uzun süre zaman geçiren endeks bugün öğle saatlerine doğru 1.558’e 
kadar yükseldi. Uluslararası hisse piyasalarının rallisinden de destek alan BIST endekslerinde alımlar güçlü 
olmasa da yükseliş trendi devam ediyor. Bu hafta Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına odaklanan 
piyasalarda yarın açıklanacak olan Cari İşlemler Dengesi haftanın en kritik ekonomik verisi olacak. Beklenti 
Aralık ayına ait cari açık için bekenti $3,45 milyar oluştu. BIST endekslerinden öne çıkanlar günün ilk 
yarısında %2,65 XMESY Metal eşya endeksi oldu. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Alıcılı Seyirde BIST100 % 0,60 artıştayken, BIST30 %0,23 yükselişte. Dolar ve Euro ise 

yatay hareketle güne devam ediyor. Dolar 7,05, Euro 8,57 seviyesinde. Gram altın ise 418 Liradan 

işlem görüyor. 

 TCMB Başkanı Ağbal, bugün 14.00'te MÜSİAD, 16.00'da TÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek. 

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında (KMP) 22 Şubat Pazartesi günü Dolar/Ons gümüş 

fiksing işlemlerine başlanması planlanıyor. Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili üyelere gönderilen 

duyuruda, tarih kesinleştiğinde ayrıca duyuru ile bilgilendirme yapılacağı ifade edildi. 

 Dışişleri: Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam 

etmektedir, herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır. Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir 

devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez. 
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BIST 100  

Dün endeks 1557 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1558 ve en düşük 1544 

seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı %0,64 artışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100 

endeksin günü 10,92 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.553 

Direnç: 1.558 

 

Şirket Haberleri: 

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): PTA YATIRIMI KAPSAMINDA ANLAŞMA İMZALANMASI 

Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl 

üretim kapasitesine sahip, SASA Adana yerleşkesinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı 

kapsamında; şirketimiz ile TECNICAS REUNIDAS arasında tesisimizin anahtar teslim olacak şekilde 

kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan sözleşme bugün taraflarca 

imzalanmıştır. Yatırımın 2023 yılının Şubat ayında devreye girmesi hedeflenmiştir. 

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): Şirketimizin %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. ("Naturelgaz"), Türkiye genelinde ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG (Sıkıştırılmış 

Doğal Gaz) istasyonları kurarak Oto CNG pazarının geliştirilmesi için Petrol Ofisi ile işbirliği yapmak üzere 

anlaşmış olduklarını Şirketimize bildirmiştir.  

Bu kapsamda, taraflar bir araya gelerek Petrol Ofisi'ne veya bayilerine ait istasyonlarda, yatırımı, tüm 

ruhsat ve lisansları Naturelgaz'a ait olan Oto CNG istasyonları kurarak istasyon sayısının arttırılması ve elde 

edilecek olan gelirin paylaşımı konusunda mutabakata varmışlardır. 

Naturelgaz'ın Türkiye genelinde kritik lojistik rotalarda kurulu olan 9 aktif Oto CNG istasyonu 

bulunmaktadır. Bu anlaşma ile birlikte taraflar iki sene içerisinde 12 yeni Oto CNG istasyonu kurmayı 

hedeflemektedir. 

 

USDTRY 

Güne başlarken 7,0569 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,0555 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz 

kurunun güne satıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için destek seviyesi 7,0400 olarak izlenebilir. 

Destek: 7,0400 - 7,0200 

Direnç: 7,0700 - 7,0800 

EURTRY 

Güne başlangıcını 8,5578 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,5682 seviyelerinden işlem 

görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 8,5900 olarak 

belirlenmiştir. 
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Destek: 8,5500 - 8,5300 

Direnç: 8,5900 - 8,6000 

EURUSD 

1,2120 seviyesinden güne başlayan parite 1,2124 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede direnç seviyesi 1,2100 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Güne 1.843 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle 1.837 seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk destek 1.836 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.836 – 1.829 

Direnç: 1.847 – 1.853 

BRENT 

Güne başlangıcını 61,11 seviyesinden yapan Brent petrol, 60,98 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığı görülmüştür. 
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