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InvestAZ Yatırım:  

Yeni Haftaya Girerken 

Borsaları yeni hafta başlangıcında pozitif bir görünüm bekliyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe yatay 

başlangıç yapan BIST-100 endeksi kapanışı kar satışlarıyla %0,5 kayıpla 1,538 seviyesinden yapmıştı. ABD 

endekslerinde %1 değer artışı görülen Cuma gününden sonra yeni haftada küresel hisse piyasaları güçlü 

bir başlangıç yaptı. Avrupa ve ABD vadelilerinin neredeyse tamamında pozitif bir görünüm varken BIST 

endeksleri de geçtiğimiz haftanın kapanışındaki kayıplarını geri alabilir. Dolar/TL’de 7,02’de yeni haftaya 

başlıyoruz. Düşüş trendi devam eden döviz sepetinde TL’nin arkasındaki rüzgar sürüyor. Perşembe günü 

faiz kararını açıklayacak olan TCMB, başkan Ağbal’ın 2021’de faiz indirimi için uzun süre beklememiz 

gerektiğini söylemesiyle TL’yi desteklemeye devam etmişti. PPK haftasına 7,02’den giriş yapan Dolar/TL’yi 

7 seviyesinin uzun süre altında görmemiz kuvvetle muhtemel. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Haftaya Alışla Başlaması Bekleniyor BIST’in haftaya alışla başlaması beklenirken, Dolar 

7,02, Euro 8,52 seviyesinde yatay seyir ediyor. Brent petrolün ise 63,62 $’a yükselmesi dikkat çekti. 

Gram altın ise 411 Lira seviyesinde. 

 Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun "Halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı, Alt Pazar için 

20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye, Yıldız Pazar için 

200 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltildi. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün ve yarın 4 tahvil ihalesi birden gerçekleştirecek. Hazine ve 

Maliye Bakanlığının ihale programına göre, 15 Şubat Pazartesi günü 17 Kasım 2027 itfalı, 7 yıl(2.464 

Gün) vadeli değişken faizli tahvil ile 13 Kasım 2030 itfalı, 10 yıl (3.556) gün vadeli sabit kuponlu 

tahvil yeniden ihraç edilecek. 10 Yıl vadeli tahvilin 6 aydabir kupon ödemesi yüzde 5,85 olacak. 

 Otomotiv sektör temsilcileri ay sonunda 60 bin adetlik rekor satış umudu taşıyor. 

 G7 liderlerinin gündemi COVID-19'a karşı aşı üretimi ve bu aşıların global dağıtımının sağlanması, 

gelecekteki pandemilerin önlenmesi için alınacak tedbirler olacak. 
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BIST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde BIST100 endeksi seansı 1.538 puan seviyesinden tamamlamıştır. 

Endeks, bir önceki seans işlemlerinde en yüksek 1.549 ve en düşük 1.527 seviyesine gelirken günü % -0,46 

kapatmıştır. Dünkü seansta endekste 24,52 milyar TL hacim görülmüştür. 

Destek: 1.526 

Direnç: 1.541 

 

Şirket Haberleri: 

Net Holding A.Ş. (NTHOL): K.K.T.C. Bakanlar Kurulu mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı 

yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 22 Şubat 2021 saat 05.00'a kadar uzatmıştır. Bu kararlar sonucunda 

K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolarımız söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır. 

Halk Gayrimenkul Yapım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO): Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumunda olan Halk 

Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. ile Marmara Metal Mamulleri Ticaret A.Ş. arasında, Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, 

Mimar Sinan Mahallesi, 642 Ada 4 parsel ve 632 Ada 12 parselde kayıtlı arsalar üzerinde geliştirilecek 

"Dilovası Sanayi Merkezi Projesi" için, %50 – %50 gelir paylaşımlı olacak şekilde, "arsa satışı karşılığı hasılat 

paylaşımı sözleşmesi" imzalanmıştır. 

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 12.02.2021 tarihli 

toplantısında, Yakın İzleme Pazarı'ndan bir Üst Pazar olan "Alt Pazar"a geçiş için uygun koşulların oluştuğu 

tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılarak, ilgili 

mercilere başvurulması hususunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

USDTRY 

7,0354 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,0204 seviyesinde. Döviz kurunun güne satıcılı 

başladığı görülmüştür. USD/TRY için destek 7,0100 destek seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 7,0100 - 6,9900 

Direnç: 7,0400 - 7,0500 

EURTRY 

Sabahın erken saatlerinde 8,5260 seviyesinden işlem gören Euro, 8,5251 seviyesinde. Döviz kurunun güne 

satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,4900 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 8,4900 - 8,4600 

Direnç: 8,5500 - 8,5800 
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EURUSD 

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

görüyor. Paritenin güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kur için direnç 1,2100 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

XAUUSD 

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

başlangıcını alıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk direnç 1.828 seviyesi olarak kullanılabilir. 

Destek: 1.821 – 1.817 

Direnç: 1.828 – 1.831 

BRENT 

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

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