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InvestAZ Yatırım: 

                                                                     Borsalar Satışa Geçti 

Seans sonuna doğru BİST satışa geçerken, Perşembe seansını BIST100 1.555 seviyesinden, BIST30 1.637 

seviyesinden kapatmaya hazırlanıyor. Döviz kurlarında ise hafif artış olduğu görülmüştür. Dolar 7,50 

seviyesinin üzerini görürken, Euro 9,00 seviyesini deniyor. Yurtdışı gündemde ise AB’de PEPP Varlık Alım 

Programı’nın 1,85 trilyon Euro olarak açıklanmasıyla, Lagarde ECB’nin bu konudaki kararlılığını teyit etti. 

ABD Vadelileri ise tahvil faizi getirilerinin düzelmesinin ardından alıcılı işlem görüyor. 

Satır Başları: 

 Borsaların Seans Bitimine Doğru Satışa Geçti BIST100 %0,59 düşüşle 1.555 seviyesine gerilerken, 

BIST30 %0,75 satıcılı olarak 1.637 seviyesinde. Döviz kurları ise artıya geçti. Dolar 7,52, Euro 8,99 

olarak işlem görüyor. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.1688 (Önceki 17.2357) oldu. 

 ABD'de Haftalık İşsizlik Başvuruları -42 bin ile 712 bin oldu (beklenti 725 bin) oldu. 

 ECB Yönetim Konseyi, PEPP çerçevesinde alımların gelecek çeyrekte bu yılın ilk aylarındakine göre 

daha ciddi şekilde yüksek hızla yapılmasını beklediğini bildirdi. PEPP'in büyüklüğünü 1,85 trilyon 

euro olarak korudu. 

 EMA, Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşısına 18 yaş üzeri için kullanım onayı verdi. 

 

BIST 100  

Dün endeks 1558 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1580 ve en düşük 1552 

seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı % -0,46 azalışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100 

endeksin günü 24,13 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.550 

Direnç: 1.567 

 

Şirket Haberleri: 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye 

göre, Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda; 

İnteraktif Kredi Danışmanlık Anonim Şirketi'ne  8.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım 

yapılmasına karar verildi.  KKB raporlarını, bankaların kriterleriyle birleştirerek bireylerin veya kurumların 

nasıl kredi alabileceğini gösteren ilk kredi raporunu oluşturan İnteraktif Kredi, finansal okuryazarlık 

seviyesinin artırılmasına katkıda bulunuyor. 

EasySoft Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne 2.000.000 TL değerleme üzerinden %10 pay 

karşılığında yatırım yapılmasına karar verildi.  Kullanıcıların gizliliğini kendi isteğine göre ayarlayabildiği yeni 
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nesil sohbet uygulaması geliştiren Easysoft,   sosyal medya uygulamalarına mükemmel bir alternatif olmayı 

hedefliyor. 

 

USDTRY 

Güne başlarken 7,5059 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,4937 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz 

kurunun güne satıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için destek seviyesi 7,4400 olarak izlenebilir. 

Destek: 7,4400 - 7,3900 

Direnç: 7,5300 - 7,5700 

EURTRY 

Güne başlangıcını 8,9576 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,9732 seviyelerinden işlem 

görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 9,0200 olarak 

belirlenmiştir. 

Destek: 8,9100 - 8,8400 

Direnç: 9,0200 - 9,0700 

EURUSD 

1,1927 seviyesinden güne başlayan parite 1,1958 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede direnç seviyesi 1,200 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,2000 - 1,2000 

XAUUSD 

Güne 1.725 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle 1.730 seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk direnç 1.739 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.722 – 1.715 

Direnç: 1.739 – 1.748 

BRENT 

Güne başlangıcını 68,18 seviyesinden yapan Brent petrol, 68,89 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığı görülmüştür.      
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