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InvestAZ Yatırım: 

                                                    Ekonomik Reform Paketi Açıklandı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı toplantıda, 

“Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve 

kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz. Reform paketimizde 

dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 

bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. Vergi cezalarında 

uzlaşma kapsamını genişletiyoruz.” dedi. Küresel piyasalarda, ABD Borsalarının ise ekside seyrettiğini 

görüyoruz. 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Son Gününde Yatay Seyrediyor BIST100 %0,03 artışla 1.556 seviyesindeyken, 

BIST30 %0,05 hafif alıcılı olarak 1.639 seviyesinde. Döviz kurları ise artıya geçti. Dolar 7,58, Euro 

9,05 olarak işlem görüyor. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün “Ekonomik Reform” Kararlarını açıkladı. Enflasyonda risk 

oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için fiyat 

istikrarı komitesinin tesis edildiğine değinen Erdoğan, "Bu komitenin enflasyonla mücadelede 

etkinliği artıracağına inanıyoruz. Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar 

gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacak" dedi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.139 (Önceki 17.1688) oldu. 

 ABD'de Şubat'ta UFE aylık %0,5(Beklenti %0,5), çekirdek UFE %0,2(Beklenti %0,3) oldu. 

 

BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1.558 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.562 en düşük 

1549 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.554 seviyesinden işlem görüyor. Günü % -0,14 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 18 milyar TL civarında seyrediyor. 

Destek: 1.550 

Direnç: 1.565 

 

Şirket Haberleri: 

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL): % 100 Ortağı olduğumuz Center Glass 

Cam Mob.Teks.San.A.Ş'nin bugün almış aldığı yönetim kurulu toplantısında, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 

Yıldızevler mah., İkiyüzlü Mevkii, 5202 Ada, 1 Parselde Parselde kayıtlı 1750/215000 arsa paylı E Blok Zemin 

Kat, 27 Bağımsız bölüm numaralı Depolu asma katlı dükkanın KDV dahil 1.000.000,00 TL peşin bedelle 

satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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USDTRY 

Güne 7,4760 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,6170 en düşük 7,4594 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5871 seviyesinde hareket eden kur günü %1,49 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,6500 seviyesinde. 

Destek: 7,4900 - 7,4000 

Direnç: 7,6500 - 7,7100 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 8,9751 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0897 

en düşük 8,9387 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0499 seviyesinde hareket eden kur günü %0,82 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,1100 seviyesinde. 

Destek: 8,9600 - 8,8800 

Direnç: 9,1100 - 9,1800 

EURUSD 

1,1989 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1991 en düşük 1,1910 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1922 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,56 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,2000- 1,2000 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1.724 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.728 seviyesi görülürken,  

en düşük 1.699 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1.701 seviyesinden işlem  gören  Ons Altın günü %-1,25 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1.692 seviyesinde. 

Destek: 1.692 – 1.681 

Direnç: 1.720 – 1.739 

BRENT 

Haftanın son işlem gününde 69,50 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 69,89 en düşük 69,03 

seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %-0,32 azalışla işlem gören Brent petrol  69,41  dolardan alıcı 

buluyor.      
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