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InvestAZ Yatırım:  

Rallide Kalınan Yerden 

Borsalardaki ralli art arda 11. Haftasında son hızıyla devam ediyor. Güne oldukça coşkulu başlaması 

beklenen Borsa İstanbul’da yükselişin Dolar kurunun sabit seyretmesinin de desteğiyle haftanın kalanına 

da yayılması bekleniyor. Perşembe günü toplanacak olan Merkez Bankası toplantısında politikası faizinin 

sabit bırakılması beklenirken Cumhurbaşkanı’nın faizi ve enflasyonun birlikte düşürülmesi gerektiğini ifade 

etmesiyle Dolar/TL paritesinde 7,50’ye doğru hızlı bir fiyat hareketi yaşanmıştı. Borsalarda coşkunun 

sürmesi ve özellikle demir çelik sektöründe dün izlenen güçlü performansın bugün de devam etmesini 

bekliyoruz. Bir süredir bankalarda gözlenen yatay fiyat hareketlerinin de bugün yukarı yönlü hareket 

etmesi beklenebilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Salı Seansına Başlangıç Yapıyor BIST100 %2,12 yükselişle Pazartesi seansını 1.556 puan 

seviyesinden kapatırken, BIST30 %1,74 artışla 1.682 puandaydı. Döviz kurları ise güne yatay 

başladı. Dolar 9,47 seviyesinden işlem görürken, Euro kuru 9,04 seviyesinden piyasalarda alıcı 

buldu. Brent petrolün varil fiyatı ise 54,95 $’dan fiyatlanıyor. 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, 

dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti.  

 Türkiye’de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki 

personelin aşılanmasına başlanacak. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 15 ay ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek. 

 Türkiye’ye temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest’e reklam yasağının getirildiği kararı 

Resmi Gazete’de yayımlandı. 

 ABD'nin yeni Hazine Bakanı olması beklenen eski Fed Başkanı Janet Yellen, bugün Senato Finans 

Komitesi'nde yapılacak oturumda ABD yönetiminin daha uzun süreli ve daha acı verici bir 

resesyondan kaçınmak için yeni koronavirüs yardım paketinde "büyük oynaması" gerektiğini ifade 

edecek. 
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BIST 100  

Dün endeks 1.557 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1.559 ve en düşük 1.509 

seviyesine gelen BİST100 endeksi seansı % 2,12 artışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BİST100 

endeksin günü 29,72 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.529 

Direnç: 1.559 

 

Şirket Haberleri: 

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN): Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri 

A.Ş. ile 2410 CONSTRUCTIONS D.O.O. firması arasında, MONTENEGRO/KARADAĞ'da yapımı devam eden 

LOTUS RESİDENCE Projesine ait; Elektronik Güvenlik Sistemleri, Açık Alan Seslendirme Sistemleri, Kapalı 

Devre TV ve Video Analiz Kayıt Sistemleri, Ev Otomasyonu Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri, Fiber Optik 

Çevre Güvenlik Sistemleri, AG/OG Elektrik Alt ve Üstyapı Sistemleri ile İnşaat Yapım İşlerine dair ticari 

sözleşme 710.000 EURO bedel üzerinden bugün (18.01.2021) sözleşme imzalanmıştır. İşin tamamlanma 

süresi 6 (Altı) aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel 

montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. 

 

USDTRY 

Güne başlarken 7,4765 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,4780 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz 

kurunun güne alıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için direnç seviyesi 7,4900 olarak izlenebilir. 

Destek: 7,4600 - 7,4500 

Direnç: 7,4900 - 7,5000 

EURTRY 

Güne başlangıcını 9,0368 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 9,0455 seviyelerinden işlem 

görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 9,0600 olarak 

belirlenmiştir. 

Destek: 9,0300 - 9,0100 

Direnç: 9,0600 - 9,0700 

EURUSD 

1,2077 seviyesinden güne başlayan parite 1,2094 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

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

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

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  

 

XAUUSD 

Güne 1.837 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk destek 1.834 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.834 – 1.831 

Direnç: 1.842 – 1.847 

BRENT 

Güne başlangıcını 54,72 seviyesinden yapan Brent petrol, 54,94 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığı görülmüştür.         
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