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InvestAZ Yatırım:  

Fed Öncesi Piyasalarda Temkinli Seyir Sürüyor… 

ABD Merkez Bankası’nın (FED) 2 gün sürecek olan toplantısı bugün başladı. Yarın açıklanacak toplantı 
sonuçları öncesinde global piyasalarda finansal enstrümanlar üzerinde temkinli seyrin devam ettiği 
izleniyor. Özellikle, bankanın gerçekleştirdiği toplantısı ardından yayımlanacak olan karar metni, ekonomik 
projeksiyonlar ve başkan Powell’ın açıklamaları piyasaların odak noktası olmaya devam edecek. Öğle 
saatlerinde Avrupa borsaları ve global endeks vadeli işlem sözleşmelerinin bir çoğunda sınırlı olumlu 
havanın devam ettiği görülüyor. Yurtiçinde sakin veri akışı ile birlikte endeksin fiyatlamalarda küresel 
piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisi altında kalmaya devam ettiği izleniyor. Türk Lirası’nın dolara karşı 
aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde devam eden zayıf/yatay seyrin TL 
fiyatlamalarını kısmen baskılamaya devam ettiği görülüyor. 

 

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksi Gün Ortasına Doğru Alıcılı Seyrediyor. Endeks fiyatlamalarında anlık olarak % 

0,38 artış yaşandığı izlenirken, dolar bazlı 5 yıllık ülke CDS risk priminin 317 değeri civarında oluğu 

görülüyor. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Özel Sektörün Yurt Dışından 

Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Ocak 2021 verilerine göre; Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün 

yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre uzun vadeli 

kredi borcunun 18 milyon ABD doları azalarak 164,1 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun 

(ticari krediler hariç) ise 49 milyon ABD doları azalarak 9,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı değerlendirmelerde; tasarruf tedbirlerinin hayata 

geçirileceğini vurgularken, cari açıkla mücadele için dört aşamalı plana dikkat çekti. Türkiye İstastik 

Kurumu'nun (TÜİK) ilişkili kuruluş haline getirilmesi düzenlemesine de değinen Bakan, "Hiçbir 

şekilde TÜİK'e müdahale etmemiz söz konusu değildir. TÜİK'i ilişkili kuruma dönüştüreceğiz, en kısa 

sürede de bunu gerçekleştireceğiz" dedi. 

 Günün ikinci yarısında, yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken, Euro Bölgesi’nde ZEW Ekonomik 

Güven Endeksi ve ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı takibimizde olacak. 
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BIST 100  

Güne 1561 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1565 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1560 seviyesinden işlem görmekte. 

Destek: 1552 - 1548 

Direnç:  1570 - 1580 

 

Şirket Haberleri: 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye 

göre; 

Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, 

Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne 1.000.000 TL değerleme üzerinden %15 

pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. 

Öğrenci yurtlarını internet ve mobil ortamlarda tanıtan ve rezervasyon yaptıran pazaryeri platformu 

Eyurtlar, öğrencilerin kendilerine uygun yurt bulmasına yardımcı oluyor.   

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimizin 16/03/2021 tarih ve 631 nolu Yönetim 

Kurulu Kararı gereğince; Pioneer Tohumculuk A.Ş.(USA) ile Reysas GYO A.Ş. arasında 5+5 toplam 10 yıl 

süreli yeni depo kira sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan kira sözleşmesine göre yıllık %12 enflasyon artış 

öngörüsü ile 10 yılda yaklaşık toplam 330 milyon TL+KDV gelir elde edilmesi beklenmektedir. Yeni inşa 

edilecek deponun Ekim 2021 tarihinde kiracımıza teslim edilmesi planlanmaktadır. 

USDTRY 

Gün ortasında 7,5434 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,5352 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 7,5496 ve en düşük 7,5139 seviyelerini gören Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor. Dolar 

kurunda yukarı yönde ilk direnç 7,5700 seviyesinde. 

Destek: 7,5000 - 7,4800 

Direnç: 7,5700 - 7,6000 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0004 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9930 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,0136 ve en düşük 8,9627 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,0200 seviyesinde. 

Destek: 8,9700 - 8,9400 

Direnç: 9,0200 - 9,0400 
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EURUSD 

Güne 1,1931 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1926 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1940 ve en düşük 1,1914 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1840 

Direnç: 1,1900 - 1,2000 

ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.732 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1737 en düşük 

1.726 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.730 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1738 seviyelerinde. 

Destek: 1.727 – 1.721 

Direnç: 1.738 – 1.743 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 68,69 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 68,91 

en düşük 68,00 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 68,22 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,96 azalış 

gözleniyor." 
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