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InvestAZ Yatırım:  

Satışlar Akşam Hızlandı 

Borsa İstanbul’da satışlar günün sonuna doğru bankalar öncülüğünde hızlandı. BIST-30’a %1,12 değer 
kaybettiren satış dalgasında BIST-100 göreceli sağlam durarak 1.550 seviyesinin altına kısa süreli de olsa 
iniyor. Akşam saatlerinde %0,73 değer kaybederek 1.549 seviyelerinde giren BIST-100’ün direnci BIST-30’a 
kıyasla yüksek olmaya devam ediyor. Gün içerisinde 7,08’in üzerine çıkan Dolar/TL kuru Borsa İstanbul’daki 
olumsuz havaya katkıda bulunmaya devam ediyor. Küresel hisse piyasalarının neredeyse tamamında 
satıcılı geçen haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD borsalarına kıyasla sınırlı düşen Borsa İstanbul’da 
kapanışa dakikalar kala satışlar hızlandı ve endekslerin değer kayıpları Avrupa borsalarında yaşanan 
satışları yakaladı. Fitch’in Türkiye’ni kredi notu görünümünü ve 2021 yılı için büyüme tahminini yukarı 
çekmesinden faydalanamayan borsalarda haftanın devamında tepki alımlarını, yurt dışı borsalar 
öncülüğünde takip ediyor olacağız.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Satıcılı Başladı BIST100 %0,51 düşüş 1.552 seviyesinden işlem görürken, BIST30 

%0,84 eksi ile 1.608 seviyesinde. Döviz kurları ise yeni haftaya yükselerek başladı. Dolar 7,06 

seviyesine gelirken, Euro 8,57’den alış gördü. Ons altın ise 1.798 $’ yükselerek 1.800 $ seviyesini 

test ediyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı ise 408 Lira olarak işlem görüyor.  

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hanehalkı işgücü istatistiklerine ilişkin değişikliğe giderek, üçer 

aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine, bağımsız aylık 

tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacağını duyurdu. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.8069 (Önceki 16.9496) oldu. 

 Türkiye'de bankacılık sektörü’nde aktif büyüklüğüne göre banka sıralaması da değişti. Ziraat 

Bankası 2020'de ilk sırayı korurken, 2019'da 4. sırada yer alan Vakıfbank ikinci sıraya yükseldi. Son 

gelen bilançolara göre Türkiye'de banka liginde ilk üç sırayı kamu bankaları oluşturdu. 

 ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışma komitesi J&J'nin koronavirüs aşısının onaylanıp 

onaylanmaması konusunda tavsiyede bulunmak için perşembe günü toplanacak. 

 ABD Hazine Bakanı Yellen: “Teşvikler insanların hayatlarına dokunmalıBiden'ın teşvik planının 

amacı hedefli desteklerin ulaşamadığı yerler” açıklamasında bulundu. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1563 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1570 en düşük 
1547 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1551 seviyesinden işlem görüyor. Günü % -0,58 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 32 milyar TL civarında seyrediyor. 

 

USDTRY 

Güne 6,9718 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,0878 en düşük 6,9534 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,0726 seviyesinde hareket eden kur günü %1,31 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,1200 seviyesinde. 

Destek: 6,9900 - 6,900 

Direnç: 7,1200 - 7,1700 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 8,4585 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,6064 en 
düşük 8,4299 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5895 seviyesinde hareket eden kur günü %1,49 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,6500 seviyesinde. 

Destek: 8,4800 - 8,3700 

Direnç: 8,6500 - 8,7200 

EURUSD 

1,2117 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2155 en düşük 1,2091 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2143 seviyesinde hareket eden parite günü %0,22 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1783 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1804 seviyesi görülürken, 
en düşük 1781 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %1,25 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnç 1812 seviyesinde. 
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Destek: 1788 - 1773 

Direnç: 1812 - 1820 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde açılışı 62,17 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 63,45 en düşük 
62,17 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %2,09 artışla işlem gören Brent petrol 63,44 dolardan 
alıcı buluyor.          
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