InvestAZ Yatırım:

Borsalarda Kapanış Öncesi Toparlanma
Gün içerisinde 1.525’e kadar düşen BIST100 endeksi haftayı 1.540’ın üzerinde kapatmaya hazırlanıyor.
Seansın büyük çoğunluğunu satış baskısıyla geçiren borsalar, ABD başkanı Biden’ın yemin töreni ve ertesi
gününde PPK’nın politika faizini sabit bıraktığı toplantı kararının olduğu haftayı pozitif kapatmak üzere.
Pazartesi gününe 1.512’den başlangıç yapan BIST100 endeksinde politik gelişmelerin yoğun olduğu bir
hafta geride kalıyor. Büyük endekslerdeki düşüşün öncüsü bankalar endeksi oldu. XBANK Cuma gününü
%2,22 değer kaybıyla geçirdi. Dolar ve Euro kurları sabah saatlerine hafif değer artışıyla başlasa da Türk
Lirası üzerinde 3 aya yakın bir süredir büyük bir baskı oluşmuş değil. 21 Ocak PPK toplantısının da geride
kalmasıyla birlikte 3 Şubat tarihinde açıklanacak olan yılın ilk enflasyon verisi, dövizdeki hareketin
belirleyicisi olacak. Yurt dışı piyasalarda ABD borsaları dün rekor kırdığı seviyelerden bugün bir miktar geri
çekildi. Avrupa borsalarında İtalya’da ortaya çıkan erken seçim ve hükümet krizi sebebiyle en sert düşüşü
yaşayan İtalya borsaları başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa ve daha birçok endekste sert satış
yaşanıyor. Altın ve gümüş fiyatları ise sırasıyla %1,40 ve %2,70 değer kaybedederek küresel risk iştahının
devamlılığını işaret etti.

Satır Başları:










Borsalar Cuma Seansını Satışla Kapatmaya Hazırlanıyor BIST100 %0,57 düşüşle 1.542 puan
seviyesine gerilerken, BIST30 %0,91 satışla 1.650 puanda. Döviz kurları ise akşam saatlerinde yatay
seyirdeydi. Dolar 7,40 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,00 Liradan alış gördü. Ons altın ise 1.839
$’a düşüş gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aşı bu hafta sonuna kadar gelebilir, beklentimiz bir 10 milyon gelecek.
Bilim Kurulunun yapacağı çalışmalarla kademelendirme belirlenerek, o kademeler çerçevesinde aşı
süreci devam edecek.” dedi.
Standard and Poors'un Türkiye ile ilgili olası değerlendirmesini bugün açıklaması bekleniyor.
Beklenti, kredi notunun B+ olması yönünde.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Yönetim Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'den
iklim değişikliği konusunda üretilecek projelere destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
ECB anketine katılan analistler Euro Bölgesi için 2021 yılı ekonomik büyüme tahminlerini aşağı
yönlü revize ettiler. Sonuçlara göre, bu yıl için büyüme tahmini %5,3'ten %4,4'e indirildi. Gelecek
yıl için %2,6 olan tahmin ise %3,7'e çıkarıldı.
İngiltere PMI verisi beklentilerin altında 40,6 olarak açıklandı (Beklenti: 46).

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.
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BIST 100
Güne 1.551 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde düşük 1.526 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1.535 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Destek: 1.526
Direnç: 1.536

USDTRY
Gün ortasında 7,4117 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,3682 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,4431 ve en düşük 7,3627 seviyelerinden işlem gören kur hafif
alıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4500 seviyesinde.
Destek: 7,3700 - 7,3300
Direnç: 7,4500 - 7,4900
EURTRY
Şu saatlerde 9,0148 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9759 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,0510 ve en düşük 8,9597 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,0600 seviyesinde.
Destek: 8,9700 - 8,9200
Direnç: 9,0600 - 9,1000
EURUSD
Güne 1,2169 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2157 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2190 ve en düşük 1,2151 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
ALTIN
1.869 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.871 en düşük 1.837
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk destek 1.829 seviyesi
olarak izlenebilir.
Destek: 1.829 – 1.816
Direnç: 1.863 – 1.884

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.
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BRENT
Brent petrol haftanın son işlem gününe 56,04 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 56,23
en düşük 54,49 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 54,84
olarak %2,25 azalış seyir ediyor.

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
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