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InvestAZ Yatırım:  

Faiz Kararı 

Bugün odaklar TCMB’nin 14:00’deki faiz kararında olacak. Toplantıdan politika faizinde değişikliğe 
gitmemesi beklenirken Dolar/TL’de haftanın başında başlayan aşağı yönlü hareket 7,00 seviyesinin altında 
6,90’a kadar devam etmesinin ardından kuru tekrar 6,98’e getirdi. Borsa İstanbul güçlü başladığı haftanın 
devamında özellikle BIST30 kaynaklı düşüş yaşadı. BIST100’de dün 1.540 seviyesinden kapanış yapıldı ve 
1.536 kritik seviyesinin üzerinde kapanışları pozitif görüyoruz. BIST30 vadelileri güne alıcılı bir başlangıç 
öngörmekte. Borsa İstanbul başkanı Hakan Atilla 2021 yılında halka arzların rekor kıracağını açıkladı. 
Borsalara olan ilginin 2020 yılıyla birlikte rekor seviyelere çıkması ve geniş bir yelpazede yatırımcının 
sermaye piyasalarına gelmesiyle BIST’te yerlileşme oranı artıyor. Yabancı takas oranında izlenen rekor 
düşük seviyeler 2021 yılının henüz başında sürekli olarak düşmeye devam ediyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Güne Pozitif Başlaması Bekleniyor. BIST100 dünkü seansta %0,14 hafif düşüşle 1.541 

seansı kapatırken BIST30 da düşüş göstererek 1.611 puan seviyesindeydi. Sabah saatlerinde döviz 

kurları yatay seyrederken, Brent petrolde hareketlilik gözlemlendi. 65 $ seviyesinin üzerine çıkan 

Brent petrol, günün başlangıcında 65,13 $ seviyesinden alıcı bulmakta. Gram altın ise 400 Lira olan 

kritik seviyesinden işlem görüyor. 

 TCMB faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. 

 Foreks’in 18 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TCMB'nin Şubat PPK toplantısında haftalık 

repo faizini sabit bırakması bekleniyor. 

 BIST/Hakan Atilla: 2021'i halka arzlarda rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz. 

 ABD Başkanı Joe Biden, 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni COVID yardım paketini ve ABD'de 

altyapıyı modernize etmek için alınacak tedbirleri en büyük 10 sendikanın liderleri ile görüştü. 

 Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini  %6,8'den %7,0'ye yükseltti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr     

 

BIST 100  

Dün endeks 1.541 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1.553 ve en düşük 1.530 

seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı % -0,14 azalışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100 

endeksin günü 35,98 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.530 

Direnç: 1.544  

 

Şirket Haberleri: 

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Bağlı ortaklığımız Araklı Doğalgaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından  Trabzon 

ili, Araklı ilçesi sınırlarında tesis edilecek olan 98,6 MW kurulu gücündeki Çankaya HES projesi hidrolojik 

şartların projeyi Fizibil olmaktan çıkarması nedeni ile 02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete de 

yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun"un 45. Maddesi kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şirkete verilmiş 

olan 22/04/2015 tarih ve ÖN/5569-4/03264 sayılı Önlisans'ın sonlandırılması için EPDK'na başvuru 

yapılmış; EPDK'nun 11 /02/2021 ve 10021/9 sayılı kurul kararı ile Önlisansın sonlandırılmasına karar 

verilmiş olup;18/02/2021 tarihli yazı ile Önlisansın sonlandırıldığı şirketimize bildirilmiştir. Bu sebeple 

Cankaya Barajı ve HES Projesi yatırımı sonlandırılmıştır. 

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN): Şirketimizin 17.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açmış 

olduğu 17.02.2021 tarihli ve iki aşamadan oluşan; birinci aşamada sunulan teknik dosyanın ihale mercii 

tarafından kabul edilmesi sonrasında ikinci aşamada fiyat teklifi verilecek otobüs ihalesine Şirketimiz 

tarafından bugün itibarıyla katılım sağlanmıştır. Birinci bölümde 163 adet körüklü ve 91 adet solo olmak 

üzere toplam 254 adet CNG yakıtlı otobüs, ikinci bölümde ise 28 adet dizel yakıtlı körüklü otobüs olmak 

üzere iki bölümde toplam 282 adet otobüs alımını içeren söz konusu ihalede ilgili otobüslerin 2 yıl süre ile 

garanti ve periyodik bakımları da üstlenilmiş olacaktır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile 

paylaşılacaktır. 

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN): Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren 

Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke 

Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın 

alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin 

başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik 

anlaşması imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler 

Sermaye Piyasası Kanunu‘na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve 

kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

USDTRY 

Güne başlarken 6,9657 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 6,9766 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz  
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kurunun güne alıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için direnç seviyesi 6,9900 olarak izlenebilir. 

Destek: 6,9600 - 6,9500 

Direnç: 6,9900 - 7,0000 

EURTRY 

Güne başlangıcını 8,3917 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,4072 seviyelerinden işlem 

görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 8,4200 olarak 

belirlenmiştir. 

Destek: 8,3900 - 8,3700 

Direnç: 8,4200 - 8,4400 

EURUSD 

1,2042 seviyesinden güne başlayan parite 1,2044 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede direnç seviyesi 1,2100 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Güne 1.775 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle 1.783 seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk direnç 1.787 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.776 – 1.770 

Direnç: 1.787 – 1.792 

BRENT 

Güne başlangıcını 64,90 seviyesinden yapan Brent petrol, 65,09 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığı görülmüştür. 
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