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InvestAZ Yatırım:  

Piyasaların Rengi Kırmızı 

Güne yatay bir seyirde başlayan borsalarda satış baskısı öğlene doğru hızlandı. BIST100 endeksi 1.528 
seviyesine kadar düşerken öğle saatlerinde 1.532’de bulunuyor. Avrupa borsalarının genelinde satış 
görülürken İtalya borsası %1.5 değer kaybederek en büyük düşüş kaydeden borsaların başında yer aldı. 
Aşıların üretimi ve dağıtımı noktasında görülen aksaklıklar ve salgının batı Avrupa ülkeleri Almanya İngiltere 
ve Fransa başta olmak üzere yayılımının hızlanması ve kontrolden çıkması ile tam karantinalarda uzatmaya 
gidilmesi bekleniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada karantinanın yaz aylarına 
kadar uzayabileceğinin sinyallerini verdi. 12:30’da açıklanan veriye göre İngiltere PMI verisi beklentilerin 
oldukça altında 40,6 olarak acıkandı (Beklenti 46). Avrupa liderleri dün yaptığı görüşmede kritik önemde 
değilse Avrupa Birliği üye ülkeler arası geçişleri tamamen durdurma kararı aldı. Risklerin fiyatlanmaya 
başlandığı ocak ayında gözler makroekonomik göstergelerde olacak. Bugün Almanya PMI verisi 2021 yılı 
Ocak ayı için beklentilerin hafif üzerinde gelerek piyasalardaki paniği nispeten durdurmuş oldu. ABD PMI 
verisi de bugün geliyor olacak.  

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Gün Ortasına Doğru Satışlar Etkili Oldu. BIST100 %-0,84 ile 1.538 puana gerilerken, 

BIST30 1.649 puan seviyesine düşüş gösterdi. Döviz kurları ise hafif alıştaydı. Dolar 7,39 seviyesine 

gelirken, Euro 9,00 Lira üzerine çıkarak 9,01 seviyesinden fiyatlanıyor. Gram altın ise 443 Lirada 

kalarak yatay hareket etti. 

 Standard and Poors'un Türkiye ile ilgili olası değerlendirmesini bugün açıklaması bekleniyor. 

Beklenti, kredi notunun B+ olması yönünde. 

 Alman ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Çin'in 2020 yılında Almanya'yı geride bırakarak dünyanın 

en çok cari fazla veren ülkesi ünvanını eline aldığını öngördü. 

 Almanya'da Ocak'ta Bileşik PMI (Öncü) 50,8 (Beklenti 50,3, Önceki 52,0) oldu. ABD’den gelecek 

PMI Verileri ise 17.45’te açıklanacak. 
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BIST 100  

BIST100, 1.551 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en düşük 1.529 seviyesini gören endeks, 

gün ortasında 1.538 seviyelerinde seyir ediyor.  

Destek: 1.555 

Direnç: 1.579 

 

Şirket Haberleri: 

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR): 

Şirketimiz, Minibüs, Midibüs , Otobüs ve Trolleybus üretimleri yapan Yurtdışı Lokasyonlu Uluslararası ticari 

araç üreticisi( OEM) firma ile Yolcu Salonu İklimlendirme Sistemleri ve Sürücü Kabin Klimalarının satın 

almalarını kapsayan, 1.200.000 Euro bedelli ( Aralık 2021 tarihine kadar geçerli ) bir ihracat bağlantısını 

kesinleştirmiş olup, sözleşme karşılıklı olarak imza altına alınmıştır. Teslimatların 2021 yılı içinde 

tamamlanması öngörülmektedir. 

 

USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,4010 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,3682 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,4431 ve en düşük 7,3627 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor. 

Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4400 olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3600 - 7,3200 

Direnç: 7,4400 - 7,4800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,0151 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 

Gün açılışını 1,2169 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,2176 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2190 ve en düşük 1,2151 seviyelerine geldiği 

görülen paritenin hafif alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 

1,2200 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 
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ALTIN 

Ons Altın güne 1.869 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif alıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en yüksek 

1.871 en düşük 1.857 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda 1.861 seviyelerinden işlem gören ons 

altın için ilk destek 1.856 seviyelerinde. 

Destek: 1.856 – 1.850 

Direnç: 1.870 – 1.877 

BRENT 

Brent petrol haftanın son işlem gününe 56,04 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en yüksek 

56,23 en düşük 55,21 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 55,38 seviyesinden işlem 

görürken %1,28 azalış işlem görüyor. 
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