InvestAZ Yatırım:

TL Varlıklar Pozitif Ayrışıyor…
FED kararları öncesinde global tahvil piyasalarında getiri tarafında yaşanan yukarı yönlü eğilim isteğinin
gündeme gelmesi Avrupa borsaları ve işlem gören endeks vadeli işlem sözleşmeleri üzerinde baskıyı bir
miktar artırdığı görülüyor. ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış küresel piyasalarda dolar endeksinde
toparlanma eğilimini kısmen desteklerken, G-10 ve Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskının
bir miktar arttığı izleniyor. Gün içerisinde, yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken BİST-100 endeksinin
diğer gelişmekte olan ülke borsalarına kıyasla pozitif ayrışmaya devam ettiği görülüyor.

Satır Başları:









BIST-100Endeksi Gün Ortasına Doğru Alıcılı Seyrediyor. Anlık olarak endeksin %1,1 değer
kazanımı ile 1588 seviyeleri civarında hareketine devam ettiği izleniyor. 5 yıllık ülke CDS risk
primimiz 315 değeri civarında olduğu görülüyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıtta tavan fiyat kararı aldı. Tavan fiyat uygulaması 2 ay
geçerli olacağı belirtildi. EPDK'nın kararına göre İstanbul Anadolu yakasında benzinde tavan fiyat
7,08 TL, motorinde ise 6,44 TL olacak. Avrupa yakasında benzinde 7,07 olan tavan fiyat motorinde
ise 6,43 TL olarak uygulanacağı açıklandı. (Kaynak: Bloomberght)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
Gelişmeleri - Ocak 2021 verilerine göre; Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl
sonuna göre % 1,3 oranında artışla 140,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde,
bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,4 oranında artarak 60,6 milyar ABD doları olurken,
diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 3,6 oranında azalarak 57,0 milyar ABD doları
düzeyinde gerçekleşti.
ABD, aralarında Çin hükümetinin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu 24 Çinli yetkiliye yaptırım
kararı aldığı açıklandı. (Kaynak: TRTHaber)
Günün ikinci yarısında Küresel piyasalarda Euro Bölgesi’nde Enflasyon datası ve ABD’de Konut
Sektörü verileri açıklanacak. Ayrıca, ABD’de Fed toplantısı takibimizde olacak.

BIST 100
Güne 1575 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1589 seviyesini gören BİST100 endeksi
şu saatlerde ise 1587 seviyesinden işlem görmekte.
Destek: 1580 - 1570
Direnç: 1592 – 1600

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Şirket Haberleri:
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): Şirketimiz projelerinden Ankara Yenimahalle
İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Merkez Ankara)'nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek 7
No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 1.258.365.000 TL 'den
1.384.181.652,31 TL'ye artmıştır.
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimizin bağlı ortaklığı Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri
A.Ş.'nin faaliyetleri ve bu kapsamda sunduğu hizmetlere ilişkin basın bülteni www.migroskurumsal.com
adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.

USDTRY
Gün ortasında 7,4987 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,4899 seviyesinden başladı. Sabah
saatlerinde en yüksek 7,5283 ve en düşük 7,4818 seviyelerini gören Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor.Dolar
kurunda yukarı yönde ilk direnç 7,5200 seviyesinde.
Destek: 7,48000 - 7,4600
Direnç: 7,5200 - 7,5500
EURTRY
Şu saatlerde 8,9372 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9243 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,9672 ve en düşük 8,9020 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,9700 seviyesinde.
Destek: 8,9000 - 8,8700
Direnç: 8,9700 - 9,0000
EURUSD
Güne 1,1902 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1912 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1912 ve en düşük 1,1886 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1920 seviyesinde.
Destek: 1,1860 - 1,1840
Direnç: 1,1940 - 1,1960

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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ALTIN
Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.732 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.738 en
düşük 1.730 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.735 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk
direnç 1.739 seviyelerinde.

Destek: 1.731 – 1.726
Direnç: 1.739 – 1.743
BRENT
Haftanın üçüncü işlem gününe 68,56 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 68,87
en düşük 68,01 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 68,12 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,39 azalış
gözleniyor."

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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