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InvestAZ Yatırım:  

TL Varlıklarda Ralli 

Türk Lirası ve TL varlıklar 15 şubat günü yoğun ilgi gördü. BIST100 endeksi 1.560’a kadar yükseldi, Dolar ve 
Euro Türk Lirası karşısında sırasıyla 6,95 ve 8,43’e kadar geriledi. Dolar/TL 6 ay aradan sonra 7.00’ın altına 
gerilerken 18 Şubat’ta açıklanacak olan faiz kararı ve sonrasında aşağı yönde gidecek alanı hala 
bulunmakta. İngiltere ve Fransa hisse senedi endeksleri FTSE100 ve CAC40 sırasıyla %1,82 ve %1,40 
yükselerek Avrupa hisse piyasalarının lokomotifi oldu. Yeni haftada Asya borsalarında başlayan pozitif 
görünüm ve yüksek risk iştahı sırasıyla Ortadoğu ve Avrupa’ya yayıldı. ABD borsalarına son aylarda giriş 
yapan fon miktarı yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Borsalarda düzeltme beklentisi aylardır devam etse 
de S&P500 vadelileri 3.947’ye kadar yükseldi ve küresel hisse piyasalarını desteklemeyi sürdürüyor. TL’nin 
pozitif görünümünün Borsa İstanbul’daki yansımalarının devam etmesini, BIST100 ve BIST30 başta olmak 
üzere yurt içi endekslerde yeni rekor seviyeler beklenebilir. 

 

Satır Başları: 

 Haftanın ilk günü Borsa İstanbul’da pozitif hava vardı. Kapanışa yaklaşılırken BIST100 1.562’yi, 
BIST30 ise 1.651’i aştı. Döviz sepetindeki gerilemeden destek alan borsalar haftanın ilk gününü sert 
alıcılı geçirdi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Gara’daki operasyon için ABD’yi hedef aldı. Cumhurbaşkanı, ABD’yi 
terörü desteklemekle suçladı ve bir NATO üyesi olan Türkiye’nin ittifakta devam etmesi için 
ABD’nin terörle ilgili noktalarda Türkiye’nin yanında yer alması gerektiğini ifade etti. 

 Dolar/TL 7'nin altına indi. Dolar/TL kuru bu hafta açıklanacak TCMB faiz kararına ve Fitch'in Türkiye 
notunu açıklamasına odaklandı. Kur haftanın ilk işlem gününde birkaç haftadır test ettiği 7 
seviyesini kırdı. 

 Eximbank GM Güney: “Bu yıl desteği 50 milyar dolara çıkaracağız”. Güney: “"Bunun 2 milyar 
dolarlık bölümü artan sigorta hacminden gelecek. Sigorta desteklerimizi 20 milyar dolara 
çıkartmayı hedefliyoruz. Yabancı para reeskont kredi limitimizi de Merkez Bankası 17 milyar 
dolardan 19 milyar dolara çıkardı" diye konuştu. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1551 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1563 en düşük 
1547 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1563 seviyesinden işlem görüyor. Günü %1,6 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 26 milyar TL civarında seyrediyor. 

 

USDTRY 

Güne 7,0354 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,0383 en düşük 6,9449 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 6,9580 seviyesinde hareket eden kur günü %1,1 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 6,9200 seviyesinde. 

Destek: 6,9200 - 6,8900 

Direnç: 7,0200 - 7,0700 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 8,5260 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,5534 en 
düşük 8,4300 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,4401 seviyesinde hareket eden kur günü %1,01 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,400 seviyesinde. 

Destek: 8,400 - 8,3500 

Direnç: 8,5200 - 8,600 

EURUSD 

1,2119 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2146 en düşük 1,2117 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2124 seviyesinde hareket eden parite günü %0,05 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1823 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1827 seviyesi görülürken, 
en düşük 1816 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %0,06 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1815 seviyesinde. 
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Destek: 1815 - 1810 

Direnç: 1826 - 1832 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde açılışı 62,93 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 63,76 en düşük 
62,93 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %1,36 artışla işlem gören Brent petrol 63,28 dolardan 
alıcı buluyor.           
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