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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Cuma Günü Pozitif 

Haftanın son işlem gününde görünüm olumluyken BIST-100 ve BIST-30 endeksleri ayrışmaya devam ediyor. 
Güne alıcılı başlayan BIST-100 endeksi %0,75 değer kazanarak 1.558 seviyesinde bulunurken BIST-30, 
1.599’a kadar düştüğü günün ilk yarısında kayıplarını geri aldı ve %0,12 artışla 1.608’e yükseldi. Banka 
hisselerinde bugün de tepki alımı gelmedi ve negatif görünüm devam ediyor. Avrupa borsalarında bugün 
karışık, ancak genel olarak yatay bir görünüm var. Faiz kararı sonrası Borsa İstanbul da haftayı hafif alıcılı 
kapatmaya hazırlanıyor. Morgan Stanley yakın zamanda enflasyon artışına paralel olarak TCMB’den 100 
baz puanlık bir faiz artırımı, Dolar/TL’de 6,80 seviyesini öngördü. Şubat ayında faizleri sabit bırakan Merkez 
Bankası, 18 Şubat toplantı duyurusunda gerektiği takdirde faizlerin artırılabileceği mesajını vermişti. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasında Alıcılı Seyir Ediyor BIST100 %0,93 yükselişle 1.560 seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 ise %0,26 artışla 1.609 puan seviyesinde. Döviz kurları ise öğle saatlerinde yatay 

seyirde. Emtialarda Brent petrol %1,16 düşüşle 63,20 $’a geriledi.  

 Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Şubat toplantısında beklentiler 

doğrultusunda faizi sabit tutmasının ardından yeni bir faiz artırımı beklentisiyle dolar/TL'de 6,80 

seviyesinin gerçekleşebileceğini öngördü. 

 EPGİS, bugün tamamı Eşel Mobil Sistem gereği ÖTV'den karşılanmak üzere benzinde 15 kuruş zam 

beklentisi olduğunu bildirdi. 

 TOBB: Kurulan şirket sayısı Ocak'ta aylık %33,64, yıllık %8,13 Kapanan şirket sayısı Ocak'ta aylık -

%69,87, yıllık -%55,05. 

 Euro Bölgesi'nde Şubat'ta bileşik PMI (Öncü) 48,1 (Beklenti 47,8, Önceki 47,8) oldu. 
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BIST 100  

Güne 1.552 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1.561 seviyesini gören BIST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1.559 seviyesinden işlem görmekte.  

Destek: 1.550 

Direnç: 1.560  

 

Şirket Haberleri: 

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE): 31.12.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 

Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda önümüzdeki dönemde iş hacminde 

beklenen büyümeyi karşılamak için 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar vermiştir. Vestel 

Beyaz Eşya'nın üretim tesislerinin bulunduğu Manisa'daki Vestel City'de gerçekleştirilecek, ana ürün 

gruplarını kapsayacak ve üç yıl içinde kademeli olarak devreye alınacak yatırımlarla Şirketin üretim 

kapasitesinin 2023 yılı sonuna kadar %52 oranında artırılması planlanmaktadır. Yatırım programının 

toplam tutarı 160 milyon Avro olup, özkaynak ve orta/uzun vadeli proje finansmanı kredileri ile finanse 

edilecektir. İlgili yatırım için vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi yatırım 

teşviklerinden yararlanacaktır. 

 

USDTRY 

Gün ortasında 6,9595 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 6,9655 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 6,9992 ve en düşük 6,9528 seviyelerini gören Dolar kuru hafif satıcılı 

seyrediyor.Dolar kurunda aşağı yönde ilk destek 6,9400 seviyesinde. 

Destek: 6,94000 - 6,9200 

Direnç: 6,9900 - 7,0200 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,4450 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,4332 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,4711 ve en düşük 8,4198 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,4700 seviyesinde. 

Destek: 8,4200 - 8,3900 

Direnç: 8,4700 - 8,5000 

EURUSD 

Güne 1,2092 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2130 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2134 ve en düşük 1,2082 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2100 seviyesinde. 

 

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  

 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

ALTIN 

Ons altın haftanın son işlem gününe 1.775 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.778 en düşük 

1.761 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.772 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.764 seviyelerinde. 

Destek: 1.764 – 1.754 

Direnç: 1.781 – 1.788 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 63,59 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 63,62 en 

düşük 62,11 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 63,03 seviyesinde hareket eden emtiada %1,41 azalış 

gözleniyor. 
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