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InvestAZ Yatırım:  

Biden’ın Yemin Töreni Yaklaşıyor 

Joe Biden’ın Başkanlık yemin töreni yaklaşırken Borsa İstanbul’da hafif satıcılı yatay bir seyir var. BIST100 

endeksi 1.559’a kadar geriledi, Dolar/TL 7,45’in altında fiyatlanıyor. Dünya liderlerinden olumlu açıklamalar 

gelirken AB’den Michel,  Biden ile iklim değişikliği konusunda ilk günden itibaren ilişki kurmaya hazırız 

açıklamasında bulundu. Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken ise, Çin’e karşı sert tavrın sürdürüleceği, 

Türkiye konusunda ise “Daha fazla Yaptırım Değerlendirilmeli” açıklamasını yaptı. Hazine bakanlığına 

atanan Yellen dün yaptığı konuşmasında realize edilmemiş sermaye kazançlarının vergilendirileceğini 

söylemesi Wall Street profesyonelleri tarafından olumlu karşılanmadı. Oaktree Capital kurucusu milyarder 

Marks, bahsi geçen uygulamanın yatırım ortamını bozacağını ev yatırımcılar için ABD borsalarının cazibesini 

kaybedeceğini açıkladı. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasına Doğru Satışa Geçti BIST100 %0,41 düşüşle 1.558 seviyesine gerilerken, 

BIST30 %0,72 eksiyle 1.678 puan seviyesine düşüş gösterdi. Döviz kurları yatay seyrederken, spot 

piyasalarda gram Altın’ın 443 Liradan alıcı bulduğu görülmüştür.  

 TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık'ta yıllık %37,56 arttı, aylık %0,76 

azaldı. 

 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mali yıl ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı. 6 aylık sonuçlara 

göre tüm kulüplerin zararı arttı. 

 İngiltere'de enflasyon Aralık ayında piyasa beklentilerinin biraz üzerine çıktı. Ulaştırma 

maliyetlerindeki artışın etkisi ile Aralık ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre % 

0,6 yükseldi. 

 Almanya’da yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar 

geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatıldı. 

 Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamada Başkan Trump, kendisi, ailesi veya avukatı Giuliani için 

af çıkarmayacak. 

 Netflix abone sayısının 200 milyonu aştığını açıkladı. 
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BIST 100  

Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1.561 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans 

işlemlerinde en yüksek 1.574 ve en düşük 1.552 seviyesine gelirken günü % -0,28 kapatmıştır. Dünkü 

seansta endekste 12,41 milyar TL hacim görülmüştür. 

Destek: 1.552 

Direnç: 1.578 

 

USDTRY 

7,4659 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,4507 seviyesinde. Döviz kurunun güne satıcılı 

başladığı görülmüştür. USD/TRY için destek 7,4200 destek seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 7,4200 - 7,4000 

Direnç: 7,4800 - 7,5100 

EURTRY 

Sabahın erken saatlerinde 9,0574 seviyesinden işlem gören Euro,  9,0422 seviyesinde. Döviz kurunun güne 

satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 9,0200 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 9,0200 - 9,0000 

Direnç: 9,0800 - 9,1100 

EURUSD 

1,2127 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2130 seviyesinden işlem 

görüyor. Paritenin güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kur için direnç 1,2200 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

1840 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, 1853 seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne 

başlangıcını alıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk direnç 1863 seviyesi olarak kullanılabilir. 

Destek: 1.844 – 1.831 

Direnç: 1.863 – 1.870 

BRENT 

Erken saatlerde 55,86 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 56,35 

seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne alıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür. 
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