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InvestAZ Yatırım:  

Dolar 7’nin Altında 

Dolar/TL kuru 25 Aralık’tan beri beklediğimiz 7.00 sınırının altını gördü. Şubat ayı PPK toplantısının olduğu 
haftanın ilk gününde 6,97’ye kadar gerileyen Dolar ve 8,47’ye kadar Euro kuru izliyoruz. Borsa İstanbul 
seansa güçlü başladı, BIST100 ve BIST30 endeksleri sırasıyla 1.555 ve 1.645 seviyesinde bulunuyor. Bütçe 
ocak ayında açık verdi. Verilere göre Ocak ayında faiz dışı denge 2,21 milyar TL açık olarak gerçekleşti. 
Avrupa borsalarında yükseliş sürüyor, ABD vadelileri primli fiyatlanmaya devam ediyor. Küresel risk iştahı 
15 Şubat ile başlayan haftada yüksek başladı. ABD 10 ve 30 yıllık tahvillerindeki getiri artışlarıyla emtia 
fiyatlarında yaşanan artışla birlikte enflasyon beklentileri küresel ölçekte artmaya devam etti. Bakır son 9 
yılın en yüksek fiyatını gördü, Brent petrol 2020 Mart’ında pandeminin başlangıcında gördüğü $30’dan 
beridir yükselerek ilk defa $60’ın üzerinde $63’ü geçti. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Alıcılı Başladı BIST100 %1,12 yükselişle 1.556 seviyesinden işlem görürken, 

BIST30 %1,04 artışla 1.645 puan seviyesinde. Döviz kurları ise haftanın başlangıcında gerileme 

kaydetti. Dolar 6,97 seviyesine gerilerken, Euro 8,47’ye düşüş gösterdi. Brent petrol ise 63,18 $ 

üzerinden işlem görüyor. 

 Hazine: Merkezi Yönetim bütçe dengesi Ocak'ta 24,15 milyar TL, faiz dışı denge Ocak'ta 2,21 

milyar TL açık verdi. 

 Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,9 azalarak 

70 bin 587 oldu. 

 IIF/Brooks: Dolar/TL için adil değer hesaplamamızı 7,50 olarak koruyoruz. 

 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden,Cuma günü katılacağı G7 liderler 

zirvesinde koronavirüs salgınını, dünya ekonomisini ve Çin'i konuşacak. 
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BIST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde BIST100 endeksi seansı 1.555 puan seviyesinden tamamlamıştır. 

Endeks, bir önceki seans işlemlerinde en yüksek 1.555 ve en düşük 1.547 seviyesine gelirken günü % 1,04 

artışla kapatmıştır. Dünkü seansta endekste 9,75 milyar TL hacim görülmüştür. 

Destek: 1.547 

Direnç: 1.556 

 

Şirket Haberleri: 

Türk Hava Yolları A.O (THYAO): Ortaklığımızın Ocak 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

• Ocak 2020 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak 

gerçekleşmiştir.  

• Yolcu doluluk oranı Ocak 2021 döneminde %60,3 olarak gerçekleşmiştir.  

• Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2020 döneminde 122.419 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %12,7'lik 

artışla 137.965 tona ulaşmıştır. 

Deva Holding A.Ş. (DEVA): Çerkezköy II Üretim Tesisimizde bulunan Solid Onkoloji Üretim Bölümü ve 

Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümünün kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan yaklaşık 

91 milyon TL tutarındaki yatırım için düzenlenen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki 

Değerlendirme (ÇED) Raporu uygun görülmüştür. Yatırımın tüm fazlarının tamamlanarak tam kapasite 

devreye girmesinin, 2023 yılının ilk çeyreğinde olması planlanmaktadır. Söz konusu yatırım ile tüm üretim 

tesislerindeki toplam kapasitenin %1,7 artırılması hedeflenmektedir. 

 

USDTRY 

7,0354 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 6,9814 seviyesinde. Döviz kurunun güne satıcılı 

başladığı görülmüştür. USD/TRY için destek 6,9600 destek seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 6,9600 - 6,9300 

Direnç: 7,0200 - 7,0600 

EURTRY 

Sabahın erken saatlerinde 8,5260 seviyesinden işlem gören Euro, 8,4793 seviyesinde. Döviz kurunun güne 

satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,4500 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 8,4500 - 8,4100 

Direnç: 8,5300 - 8,5900 

EURUSD 
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1,2119 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2140 seviyesinden işlem 

görüyor. Paritenin güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kur için direnç 1,2200 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

1.823 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, 1.818 seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne 

başlangıcını satıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk destek 1.814 seviyesi olarak kullanılabilir. 

Destek: 1.814 – 1.810 

Direnç: 1.825 – 1.831 

BRENT 

Erken saatlerde 62,93 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 63,14 

seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne alıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür. 
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