InvestAZ Yatırım:

Borsa İstanbul’da İklim Düzeldi
Günün ilk yarısını sert satışlarla geçiren borsalar öğle saatlerine doğru toparlandı. BIST100 endeksi gün
içerisinde 1.508 seviyesine kadar gerilemesinin ardından 1.527’ye kadar yükselmiş durumda. Türk Lirası
yeni haftaya satıcılı başlayarak günün en yüksek seviyesi olan 7,53 seviyesini gördü. Geçtiğimiz haftanın
sonuna doğru Cumhurbaşkanı’nın faiz ve enflasyon açıklamalarının ardından yükselmeye başlayan
Dolar/TL’de tekrar 7,50 seviyelerinde geçirilecek bir sürenin başlangıcı olabilir. 21 Ocak Perşembe günü
TCBM’nin faiz kararını bekleyecek olan piyasalar ve özellikle Dolar ve Euro pariteleri için belirleyici olacak
PPK toplantısı ve faiz kararında piyasa beklentisi faizlerin sabit kalması yönünde. Yerel analistler faiz artışı
beklemezken yabancı yatırım bankalarından Deutsche Bank 2021’nin ilk çeyreğinde toplam 250 baz puan
artırım, Morgan Stanley ise 21 Ocak’tan 100 baz puan faiz artırımı çıkmasını bekliyor.

Satır Başları:
 Borsalar Haftanın Başlangıcında Karışık Seyirde BIST100 %0,29 artışla 1.529 puan seviyesinden
işlem görürken, BIST30 %0,09 düşüşle 1.652 puana geriledi. Döviz kurları ise bugün artıda. 7,50
seviyesini geçen Dolar kuru 7,51 seviyesine yükselirken, Euro 9,07’den alıcı buldu. Gram Altın ise
%1 artışla 442 Liradan spot piyasalarda alış gördü.
 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 50 milyar
TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 98 milyar 500 milyon TL teklif gelirken, faiz %17,00
oldu.
 MKK nezdinde toplam yatırımcı sayısı 17 Ocak'ta 27,53 milyon oldu. MKK nezdinde kayden
saklanan menkul kıymetlerin değeri 17 Ocak'ta 2,29 trilyon TL oldu.
 İngiltere'de Covid-19'a karşı aşılama hızla devam ediyor. İngiltere Aşılama Bakanı Nadhim
Zahawi'nin verdiği bilgiye göre dakikada ortalama 140 kişinin aşılanıyor. Şu ana kadar 3.857.266
kişi ilk dozu, 449 bin 736 kişi de ikinci doz aşıyı aldılar.
 Morgan Stanley, ECB'nin Perşembe günü yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında politika
duruşunda bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor.
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BIST 100
Güne 1.525 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1.527 seviyesini gören BİST100 endeksi
şu saatlerde ise 1.525 seviyesinden işlem görmekte.
Destek: 1.509
Direnç: 1.527
USDTRY
Gün ortasında 7,5115 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,4587 seviyesinden başladı. Sabah
saatlerinde en yüksek 7,5447 ve en düşük 7,4427 seviyelerini gören Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor. Dolar
kurunda yukarı yönde ilk direnç 7,5600 seviyesinde.
Destek: 7,45000 - 7,4000
Direnç: 7,5600 - 7,6000
EURTRY
Şu saatlerde 9,0708 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0187 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,1177 ve en düşük 8,9816 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,1300 seviyesinde.
Destek: 9,0000 - 8,9200
Direnç: 9,1300 - 9,1900
EURUSD
Güne 1,2082 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2069 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2087 ve en düşük 1,2065 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2100
ALTIN
Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.827 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.841 en düşük
1.808 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.847
seviyelerinde.
Destek: 1.813 – 1.794
Direnç: 1.847 – 1.860
BRENT
Haftanın ilk işlem gününe 54,76 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 55,06 en
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düşük 54,49 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 55,00 seviyesinde hareket eden emtiada %0,18 azalış
gözleniyor.
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