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InvestAZ Yatırım:  

PPK Haftası Pozitif Seyir 

TCMB’nin faiz kararını açıklayacağı perşembe gününe giderken piyasalara hava oldukça olumlu. Kapanış 
öncesi BIST100 endeksi günün yükseği olan 1.579 seviyesini gördükten sonra 1.570 seviyesinde bulunuyor. 
Aracı kurumlar ve bilişim endeksleri %3 değer kazanarak en çok yükselen endekslerin başında yer aldı. 
Dolar kuru 7,44’e kadar düştü, Euro ve pound pariteleri dolar karşısında hafif değer kazandı. Hazine bugün 
6 milyar tutarında borçlanmaya gitti. İhalede bileşik faiz yüzde 15,49 oldu. Küresel piyasalarda gözler 
hazine bakanlığını devralacak Janet Yellen’ın Türkiye saati ile 18:00’da yapacağı konuşmaya odaklanacak. 
Faiz oranlarının sıfır seviyesinde olmasından faydalanılarak büyük adım atılmasını, büyük miktarda mali 
teşvik paketinin hayata geçirilmesini savunacak. Altın ve DXY dolar endeksinin hareketi açısından Yellen’ın 
konuşmasının satır başları takip edilebilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Günü Alışla Tamamlamaya Hazırlanıyor BIST100 %0,63 artışla 1.566 puana gelirken, 

BIST30 %0,54 artarak 1.691 puan seviyesine yükseliş gösterdi. Döviz kurları ise gerileme gösterdi. 

Euro 9,03 seviyesinden işlem görürken, Dolar kuru 7,44’e düştü. Brent petrol ise 55,76 $’a 

yükselerek hafif alıcılı işlem görüyor. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform gündemimizi belirledik, çalışmalarımızı kamuoyuna sunma 

aşamasına geldik 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2026 

ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve JP 

Morgan’a yetki verdi. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.799 (Önceki 16.7308) oldu. 

 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak % 30,0, reel olarak ise % 14,0 

oranında arttı. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1.570 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.578 en düşük 

1.561 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.573 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 1,02 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 28 milyar TL civarında seyrediyor. 

Destek: 1.561 

Direnç: 1.576 

 

Şirket Haberleri: 

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN): Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş'nin iştiraki Gate İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kazakistan'da Tengizchevroil LLP'in halen devam eden Gelecek Gelişim 

Projesi kapsamında yer alan bir Boru Hattı ihalesine vermiş olduğu teklif, İdare tarafından başarılı 

bulunmuştur. Bu çerçevede, devam eden Çoklu Kuyubaşı Basınç Yönetim İşleri Projesine bir Zeyilname ile 

eklenecek 185 Milyon ABD Doları eşdeğerindeki Onaylanmış Tahmini İş Emri (Approved Estimated Work 

Order) yayınlanmış ve böylece sözleşme bedelimiz 807 Milyon ABD Dolarına yükseltilmiştir. 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek 

amacıyla, "ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. QSTP-B" adı altında bir şube açmıştır. 

USDTRY 

Güne 7,4765 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4886 en düşük 7,4179 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4430 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,4 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,4100 seviyesinde. 

Destek: 7,4100 - 7,3800 

Direnç: 7,4800 - 7,5200 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 9,0368 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0630 

en düşük 8,9936 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0365 seviyesinde hareket eden kur günü %0,01 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,0700 seviyesinde. 

Destek: 9,0000 - 8,9600 

Direnç: 9,0700 - 9,1000 

EURUSD 

1,2077 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2142 en düşük 1,2074 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2136 seviyesinde hareket eden parite günü %0,49 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2000 
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Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1.837 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1846 seviyesi görülürken, 

en düşük 1.833 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %0,07 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnç 1.845 seviyesinde. 

Destek: 1.833 – 1.827 

Direnç: 1.845 – 1.852 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününde açılışı54,72 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 55,62 en 

düşük 54,71 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %1,02 artışla işlem gören Brent petrol 55,31 

dolardan alıcı buluyor. 
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