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InvestAZ Yatırım: 

                                                         Pozitif Bölgeye Dönüş 

Gün içerisinde Ocak ayı cari açık rakamları beklentilerden yüksek gerçekleşerek 1,87 milyar Dolar olarak 

gerçekleşti. (Beklenti: 1,68 milyar $) Dün ABD’deki 10 yıllık tahvil ihalesi %1,52 getiriyle sonuçlanırken, 

bugün ABD 10 Yıllık Hazine Tahvili getirisi %1,49’a gerileme gösterdi. Borsa İstanbul öğle saatlerinde alıcılı 

seyrederken, küresel borsalarda da olumlu havanın sürdüğünü görüyoruz. Amerikan Borsası Vadelileri 

pozitif iken, Avrupa borsaları da alıcılı işlem görüyor. 

Satır Başları: 

 Borsaların Güne Alışla Başlaması Bekleniyor BIST100 %1,02 artışla 1.565 seviyesine yükselirken, 

BIST30 %0,82 yükselerek 1.649 seviyesine geldi. Döviz kurları ise düşüşe devam etti. Sabah 

saatlerinde Dolar 7,46, Euro 8,91 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altın ise 1.734 $ seviyesi 

civarında seyrediyor. 

 Varank: (Xiaomi Avcılar Fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, 

Türkiye’de satılmaya başlayacak. Tesis yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip 

olacak. Tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak. 

 Türkiye'de Ocak'ta cari işlemler 1,87 milyar dolar açık verdi(Beklenti -$1,68MLR). 

 ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %1,498'le 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 

 

BIST 100  

BIST100, 1.575 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en yüksek 1.580 seviyesini gören endeks, 

gün ortasında 1.575 seviyelerinde seyir ediyor.  

Destek: 1.570 

Direnç: 1.580 

 

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 

nesil sohbet uygulaması geliştiren Easysoft,   sosyal medya uygulamalarına mükemmel bir alternatif olmayı 

hedefliyor. 
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USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,4469 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,5059 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,5222 ve en düşük 7,4371 değerlerine  ulaşan Dolar kuru  hafif satıcılı 

seyrediyor. Kur için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,4200 olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,4200 - 7,3800 

Direnç: 7,5000 - 7,5500 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,9169 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9576 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,9775 ve en düşük 8,8904 seviyelerini gören kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,8800 seviyesinde. 

Destek: 8,8800 - 8,8400 

Direnç: 8,9700 - 9,0200 

EURUSD 

Gün açılışını 1,1927 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,1959 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,1960 ve en düşük 1,1916 seviyelerine geldiği 

görülen paritenin  hafif alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 

1,200 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,2000 - 1,2000 

ALTIN 

Ons Altın güne 1.725 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif alıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en yüksek 

1.739 en düşük 1.723 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda   seviyelerinden işlem gören  ons altın 

için ilk direnç 1.744 seviyelerinde. 

Destek: 1.728 – 1.718 

Direnç: 1.744 – 1.750 

BRENT 

Brent petrol haftanın dördüncü işlem gününe 68,18 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en 

yüksek 68,61 en düşük 67,99 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia  öğle saatlerinde, 68,56 

seviyesinden işlem görürken %0,97 artışla işlem görüyor.      
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