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InvestAZ Yatırım:  

Satış Baskısı Sürüyor 

Borsa İstanbul’da alıcılı başlayan seansta satış baskısı gün boyu artarak devam etti. BIST-100 günün 
başlangıcında 1.550 direncinde zorlanmasının ardından gevşeyerek 1.536 desteğine kadar düşüş kaydetti. 
Güçlü destek olan 1.536’nın üstünde veya altında kapanışlar geldiği takdirde Şubat ayının devamında 
izlenecek olan fiyat hareketi hakkında ipucu alınmış olacak. Akşam saatlerinde ilk izlenim şimdilik bu 
seviyedeki desteğin çalıştığı yönündeyken kapanış saati yaklaştıkça bu desteğin de kırıldığı görülüyor. 
Dolar/TL’de 7,00 sınırında sıkışma görülüyor. Gevşemeye devam eden döviz kurlarında gözler yarınki faiz 
kararında olacak. Psikolojik sınır olan 7.00 seviyesinin altında kalıcı olunduğu takdirde Dolar/TL’nin aşağıda 
gidecek daha yolu var. Yarınki toplantıda politika faizinin sabit kalacağı beklenirken başkan Ağbal’ın 
TCMB’nin şahin duruşuna vurgu yapması kuvvetle muhtemel. Ons altında düşüş sürüyor. Sarı metal $1,776 
desteğine kadar düşüş kaydetti, Brent petrolde artış günün ilk yarısında sürdü ve varil fiyatı $64’ün de 
üzerine çıktı. Akşam saatlerine gelindiğinde ise Brent kazançlarını vererek eksiye döndü. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Akşam Saatlerine Doğru Satıcılı Seyrediyor BIST100 %0,45 düşüşle 1.535 puan 

seviyesinden işlem görürken, BIST30 %0,91 eksiyle 1.607 puan seviyesine geriledi. Döviz kurları 

yatay bir şekilde piyasalarda işlem görüyor. Gram altın ise 400 Lira seviyesine düşüşle kritik 

seviyede. 

 Morgan Stanley ve Unicredit Merkez Bankası'nın yarınki toplantısından beklentilerini açıkladı, her 

iki kurum da faizlerde değişiklik beklemiyor. 

 KKTC, iki doz Covid-19 aşısını yaptıran turistlere ve öğrencilere 1 Nisan'dan itibaren karantinasız 

ülkeye giriş izni verdi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.823 (Önceki 17.0633) oldu. 

 ABD'de Ocak'ta perakende satışlar %5,3(Beklenti %1,2), otomobil hariç perakende satışlar 

%5,9(Beklenti %1,0) oldu. 

 ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayı sonuna dek 600 milyon doz aşıya sahip olacaklarını ve bunun 

da ülkedeki herkesi aşılamak için yeterli olacağını dile getirdi. 
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BIST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.550 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.553 en düşük 

1.534 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.537 seviyesinden işlem görüyor. Günü % -0,38 

azalışla tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 30 milyar TL civarında. 

Destek: 1.535 

Direnç: 1.546  

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 6,9930 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,0600 seviyelerine çıkarken, en düşük 6,9726 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,0018 

seviyesinden işlem gören kur, günü %0,13 artışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk direnç 7,0500 seviyesinde. 

Destek: 6,9600 - 6,9200 

Direnç: 7,0500 - 7,1000 

EURTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününe 8,4732 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

8,5281 en düşük 8,4230 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,4307 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,5 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,3900 seviyesinde. 

Destek: 8,3900 - 8,3600 

Direnç: 8,5000 - 8,5700 

EURUSD 

1,2112 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2113 en düşük 

1,2031 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2036 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %-0,62 

azalışla kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,200 seviyesinde. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1.796 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.796 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.774 olarak gören değerli metalin, 1.786 günü %-0,91 azalışla tamamlaması bekleniyor. 

Ons Altın için ilk destek 1.770 seviyesinde. 

Destek: 1.770 – 1.761 

Direnç: 1.792 – 1.805 
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BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününde 63,44 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 

64,74 seviyesini görürken, en düşük 62,73 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 64,24 seviyesinden işlem 

gören Brent Petrol %1,4 artışla işlem görüyor. 
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