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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Akşam Sallandı 

Güne hafif alıcılı başlayan borsalarda akşam saatlerinde sert satış yaşandı. BIST100 ve BIST30 endeksleri 
gün içerisindeki kazançlarını hızla verdikten sonra sırasıyla %1,97 ve %2 değer kaybetti. ABD 10 yıllıklarında 
yaşanan satışla yükselen getiriler, altın ve gümüş fiyatlarında %1,30 ve %1,89 değer kaybını tetikledi. 
Uluslararası hisse piyasalarında gözle görülür bir düşüş yaşanmazken Borsa İstanbul’daki ani ve sert 
düşüşün net bir sebebinin olmaması dikkat çekti. BIST100 1.575’e kadar yükseldiği günde 1.550 direncini 
de kırarak kapanışa yaklaşılırken 1.530’un üzerinde tutunuyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Akşam Saatlerine Doğru Satışa Geçti BIST100 %1,34 düşüşle 1.541 seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %1,60 düşerek 1.624 seviyesine geriledi. Döviz kurlarında ise yükseliş görüldü. 

Dolar 7,00 Liraya tekrar yükselirken Euro 8,48 seviyesinden alış gördü. Ons altın ise 1.800 $’ın altına 

inerek 1.790 $’da düşüş gösterdi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımız 

ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararlılığımızı pekiştirdi. Harekatlarımızı önümüzdeki dönemde 

tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.” Dedi. 

 TCMB: Konut fiyat endeksi Aralık'ta aylık %1,7, yıllık %30,3. Yeni Konutlar fiyat endeksi Aralık'ta 

yıllık %31,6. Yeni olmayan Konutlar fiyat endeksi Aralık'ta yıllık %30,2 arttı. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.0633 (Önceki 16.929) oldu. 

 Bitcoin fiyatı ilk kez 50.000 doların üzerini gördü. 

 ABD'de Demokratlar gelecek hafta teşvik paketi konusunda taslak oylaması planlıyor. Politico'nun 

haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partili üyeler 14 Mart olarak belirlenen son 

tarih  
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1.569 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.576 en düşük 

1.522 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1528 seviyesinden işlem görüyor. Günü %2,2 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 34 milyar TL civarında seyrediyor. 

Destek: 1.522 

Direnç: 1.559 

 

Şirket Haberleri: 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL): Şirketi'mizin 16.02.2021 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu 

Kararı'na göre; Sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz tamamen ödenmiş 17.550.000 TL sermayesi 

bulunan, Egmont International Holding A/S ("Egmont") ile müştereken kontrol ettiğimiz iştirakimiz Doğan 

ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.'de ("Doğan Egmont") Egmont'un sahibi bulunduğu beheri 1 

TL itibari değerdeki toplam 8.775.000 adet payı temsil eden nama yazılı pay senedinin devir alınmasına 

("işlem") ve böylelikle Doğan Egmont'un, tek pay sahibi olarak, Şirket'imiz tarafından kontrol edilmesine, 

yapılan pazarlıklar neticesinde İşlem'e ilişkin pay devir bedelinin 11.000.000 Türk Lirası olmasına, karar 

verilmiştir. 

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER): Şirketimiz Ege Seramik, seramik sektöründe üretici olarak bir 

ilki daha gerçekleştirmiş, ürünlerini günümüz pazarlama trendlerine uygun şekilde online olarak ulaşabilir 

hale getirmiştir. "Seramikte Moda Şimdi Online Satışta" sloganı ile www.egeseramikshop.com adresinde 

e-ticaret satışlarına başlanmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 6,9645 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,0183 en düşük 6,8965 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,0132 seviyesinde hareket eden kur günü %0,7 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,0600 seviyesinde. 

Destek: 6,9300 - 6,8500 

Direnç: 7,0600 - 7,1000 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,4536 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,5013 

en düşük 8,3877 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,4947 seviyesinde hareket eden kur günü %0,47 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,5300 seviyesinde. 

Destek: 8,4200 - 8,3500 

Direnç: 8,5300 - 8,5700 

EURUSD 
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1,2131 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2170 en düşük 1,2102 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2107 seviyesinde hareket eden parite günü %0,19 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1.818 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.827 seviyesi görülürken, 

en düşük 1.793 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1.797 seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %1,33 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1.783 seviyesinde. 

Destek: 1.783 – 1.771 

Direnç: 1.816 - 1838 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününde açılışı 63,30 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 63,70 en 

düşük 62,70 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %-0,47 azalışla işlem gören Brent petrol 63,00 

dolardan alıcı buluyor. 
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