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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Faiz Kararını Bekliyor 

Borsalarda sabah görülen hafif yükselişin devamı için PPK bekleniyor. BIST100 endeksi 1.582’ye kadar 
yükselmesinin ardından öğle saatlerinde 1.578 seviyesinden işlem görüyor. Dolar ve Euro kurlarının Türk 
Lirası’na karşı değer kaybı sınırlı kaldı. 14:00’de açıklanacak olan faiz kararından beklenti politika faizinin 
%17’de sabit bırakılması. ABD başkanı Biden oval ofisteki ilk gününde Dünya Sağlık Örgütü ve Paris 
Anlaşması’na geri dönen kararnameyi imzaladı. Başkanlığının ilk gününden itibaren mücadelesinin 
koronavirüs, iklim değişikliği ve ırksal eşitsizlik olduğunu ifade etti. ABD vadelileri hafif artıştayken Avrupa 
borsalarında bugün karışık bir seyir var. İngiltere, Almanya ve Fransa’daki kısıtlamalar tam kapanma 
boyutunda ve aşılanmaların hızı takvimin gerisinde. 

 

Satır Başları: 

 Piyasalar PPK Faiz Kararı’nı Bekliyor Gün ortasına doğru BIST100 %0,53 artışla 1.577 

seviyesindeyken, BIST30 %0,31 artarak 1.696 puana geldi. Faiz kararları öncesi döviz kurlarında 

hafif satış görülmekte. Dolar kuru 7,39’a gerilerken, Euro 8,98 olarak işlem görüyor. Ons altın ise 

1.871 $’a yükseliş gösterdi. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün saat 

14.00'te gerçekleştirilecek. Piyasalarda genel beklenti faizlerin değişmeyeceği yönünde. 

 Reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 6 bakanlık ile AK Partili bazı kurmayların 

oluşturdukları taslak metin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. 

 TURKBESD: Aralık ayında beyaz eşyada iç pazar satışları yıllık %30 ihracat yıllık %37 arttı. Beyaz 

eşyada 2020 yılı satış hacmi yıllık bazda %16 artışla 7,75 milyon adete ulaştı. Beyaz eşya ihracat 

hacmi Aralık ayında 2,27 milyon adet ile yıllık bazda %34 büyüme gösterdi. 

 TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim 

etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %4,0 oranında 

arttı. Aralık ayında 80,1 olan endeks, Ocak ayında 83,3 oldu. 

 Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatları, Biden yönetiminin koronavirüs salgını karşısında ABD 

ekonomisine daha fazla destek sağlayacağı ve bunun enflasyon bekleyişlerini yukarı çekeceği  

beklentileri ile 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. 
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BIST 100  

Güne 1.578 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1.582 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1.575 seviyesinden işlem görmekte.  

Destek: 1.572 

Direnç: 1.582 

USDTRY 

Gün ortasında 7,3927 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,4161 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 7,4232 ve en düşük 7,3823 seviyelerini gören Dolar kuru  hafif satıcılı 

seyrediyor.Dolar kurunda  aşağı yönde ilk destek 7,3800 seviyesinde. 

Destek: 7,3800 - 7,3600 

Direnç: 7,4200 - 7,4400 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,9774 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9863 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,0243 ve en düşük 8,9624 seviyelerini gören kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9500 seviyesinde. 

Destek: 8,9500 - 8,9300 

Direnç: 9,0100 - 9,0500 

EURUSD 

Güne 1,2107 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2129 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2138 ve en düşük 1,2104 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

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

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

ALTIN 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.870 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.875 en 

düşük 1.866 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.874 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

direnç 1.875 seviyelerinde. 

Destek: 1.866 – 1.862 

Direnç: 1.875 – 1.879 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 55,69 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en  
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yüksek 56,04 en düşük 55,59 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 55,67 seviyesinde hareket eden emtiada 

%0,73 azalış gözleniyor.  
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