InvestAZ Yatırım:

Endekslerde Akşam Satışı
Borsalar kapanışa yaklaşılırken gün içerisindeki kazançlarını büyük oranda geri verdi. BIST-100 endeksi
1.550 seviyesinden çok uzaklaşmazken BIST-30 endeksi tüm getirilerini vererek eksiye geçti. Bankalar
endeksi XBANK %1,24 değer kaybederek BIST-30’daki düşüşün en büyük sebebi oldu. Banka hisselerinin
Halkbank harici büyük bir kısmı %3’e yakın değer kaybederken büyük endeksleri de aşağı yönlü baskıladı.
TCMB’nin faiz kararı öncesinde alıcılı seyreden borsalardan BIST-100 ise tüm bu gelişmelere rağmen %0,50
primli seyrediyor. Yurt dışı hisse piyasalarına bakıldığında ABD ve Avrupa borsalarında yoğun satış baskısı
görülmekte.

Satır Başları:







Borsaların Karışık Seyirde BIST100 %0,54 artışla 1.549 seviyesine gelirken, BIST30 ise bankalardaki
düşüşle %0,10 eksiyle 1.609 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise yatay seyirde. Dolar 6,96
iken Euro 8,42 seviyesinde. Bununla birlikte gram altının 399 Liradan işlem gördüğü görülmüştür.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri
doğrultusunda değişikliğe gitmedi.
BIST: Kıymetli Madenler Piyasasında Dolar/Ons gümüş fiksing emir ve işlemlerinin 22 Şubat 2021
tarihinde açılmasına karar verildi.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.5596 (Önceki 16.823) oldu.
ECB Toplantı Tutanakları: ECB üyeleri yeterli parasal teşviklerin sürdürülmesinin zaruri olduğu
konusunda hemfikir. ECB üyeleri yeterli parasal teşviklerin sürdürülmesinin zaruri olduğu
konusunda hemfikir

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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BIST 100
BIST100 endeksi açılışta 1.548 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.563 en düşük
1.544 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.547 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,42 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 33 milyar TL civarında seyrediyor.
Destek: 1.545
Direnç: 1.563

Şirket Haberleri:
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK): Şirketimizin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi
için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla
yapılan makine parkı yatırımları kapsamında;
- 2 Adet Dokuma Tezgahı (73.600 USD)
-1 Adet Kesme Makinesi (18.600 USD)
alınmasına karar verilmiştir.
Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak kullanımında pozitif katkılar sağlayacak bu yatırım
harcamaları, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteklediği Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
kapsamındadır.

USDTRY
Güne 6,9657 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,0009 en düşük 6,9225
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 6,9567 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,13 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 6,9200 seviyesinde.
Destek: 6,9200 - 6,8800
Direnç: 7,0000 - 7,0400
EURTRY
Haftanın dördüncü işlem gününe 8,3917 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
8,4439 en düşük 8,3628 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,4126 seviyesinde hareket eden kur günü %0,25
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,4500 seviyesinde.
Destek: 8,3700 - 8,3300
Direnç: 8,4500 - 8,4900
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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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EURUSD
1,2042 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2090 en düşük 1,2036
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2078 seviyesinde hareket eden parite günü %0,29 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2000 - 1,2000
Direnç: 1,2100 - 1,2100
XAUUSD
Ons Altın seans 1775 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1790 seviyesi görülürken,
en düşük 1775 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1781 seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %0,36
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnç 1789 seviyesinde.
Destek: 1774 - 1767
Direnç: 1789 - 1797
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününde 64,90 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 65,50 en
düşük 64,23 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %0,54 artışla işlem gören Brent petrol 64,69
dolardan alıcı buluyor.

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
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