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InvestAZ Yatırım:  

 

                                                                             Rallide Mola         

Küresel hisse piyasalarının çoğunluğu zirve seviyelerine yükseldikten sonra yatay seyre döndü. BIST100 

dünkü seansta küresel piyasalarla uyumlu olarak %0,2 artışla 1.547 seviyesinden kapanmıştı. Ekonomik 

veriler açısından bugün piyasaların sakin seyir izlemesi bekleniyor. Perşembe seansında ABD borsaları 

vadelileri yatay seyrediyor, BIST için de yatay bir seans başlangıcı bekleniyor. Türkiye’de aşı 

çalışmalarındaki hızlanma önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin 

Koca’nın açıklamalarına göre yerli aşının Faz-1 çalışmaları 10 gün içinde tamamlanırken, Mart sonuna kadar 

5 milyon adet BioNTech aşısının geleceği açıklandı. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Güne Alışla Başlaması Bekleniyor BIST100 Çarşamba seansında %0,2 artışla 1.547 puan 

seviyesinden günü tamamlarken, BIST30 %0,27 yükselişle 1.647 seviyesinde. Döviz kurları ise güne 

hafif alıcılı başladı. Dolar 7,06, Euro ise 8,57 seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol ise 61,12 $ 

civarında seyrediyor. 

 Fahrettin Koca: “(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına 

başlanacak. Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4.5-5 milyona 

tamamlanmış olacak.” açıklamasında bulundu. 

 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. 

 Milli Savunma Bakanı Akar’ın, Rusya’dan satın alınan S-400 füze sistemini “sürekli 

kullanmayabilecekleri” yönündeki önerisi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın basın brifinginde gündeme 

geldi. 

 Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi, Biden'ın 3 Kasım'da yapılan seçimleri kazanmasından bu yana ilk 

kez görüştü. 

 ABD'de Bütçe 4 Ayda 1,19 Trilyon Dolar açık Verdi. 
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BIST 100  

Dün endeksin 1.547 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.557 ve en düşük 

1536 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % 0,2 artışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 endeksi 

günü 27,1 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.536 

Direnç: 1.549 

 

Şirket Haberleri: 

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR): Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü tarafından, Muğla İli Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi 467/1 parsel, 23.323.03 m2, 0,15 emsal 

konut imarlı  arsa niteliğinde taşınmazın satışına ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif usulü ile 11.02.2021 tarihinde yapılacak ihaleye Şirketimiz teklif verecektir. Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaza ilişkin tahmini bedel 18.660.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT): Şirketimiz uzun süredir içinde bulunduğu sıkıntılı 

ortamdan çıkış amacıyla yönetim sistemimizde ve anlayışında köklü değişiklikler öngörülmektedir. Bu yeni 

yönetim vizyonunun ilk adımı olarak şirketimiz borçlarının en önemli kısmının alacaklısı konumunda 

bulunan Halk Bankasına ait borcumuz 36 ay vadeli aylik sabit odemeli olarak yeniden yapilandirilmistir. 

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT): Şirketimiz ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında  

Kron'un Quality Assurance, Marta AAA ve RTNI (CG Logger) yazılım ürünlerini kapsayan 3 yıllık bir anlaşma 

imzalanmıştır. Anlaşmanın toplam bedeli 30.332.130 TL ve 330.000 USD + KDV'dir. 

 

USDTRY 

Güne 7,0569 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,0615 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,0700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,0500 - 7,0400 

Direnç: 7,0700 - 7,0700 

EURTRY 

Güne 8,5578 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,5752 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,5900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,5600 - 8,5400 

Direnç: 8,5900 - 8,6000 

EURUSD 

Güne 1,2120 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2127 seviyelerinde fiyatlanıyor.  
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Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Güne 1.843 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1837 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1833 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.833 – 1.828 

Direnç: 1.843 – 1.849 

BRENT 

Güne 61,11 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 61,16 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.      
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