InvestAZ Yatırım:

Hafta Hafif Satıcılı Başladı
Yurt içi piyasalar yeni haftanın ilk gününde yatay hareket ediyor. Küresel hisse piyasalarının hemen hemen
hepsinde satışların yoğun olduğu günde Borsa İstanbul’un kayıpları oldukça sınırlı kaldı. Günün ilk
yarısındaki getirilerini geri vererek eksiye geçen BIST-100 ve BIST-30 endekslerinde geçtiğimiz hafta
başlayan kopukluk bu hafta da devam ediyor. BIST-100 %0,14 değer kaybederek 1.558 puana gelirken BIST30 %0,51 azalarak 1.613’e geriledi. Banka hisselerindeki satışın yeni haftada da devam etmesiyle BIST-30
başta olmak üzere büyük endeksler üzerinde baskı sürüyor. Dolar/TL güne 6,97 ile başlamasının ardından
kurda 7,02’ye kadar yükseliş izlendi.

Satır Başları:







Borsalar Gün Ortasına Doğru Hafif Satıcılı Seyrediyor BIST100 %0,05 düşüşle 1.559 puan
seviyesinde seyrederken, BIST30 %0,43 düşüşle 1.615 puandan işlem görüyor. Döviz kurlarında ise
artış gözlemlenmekte. Dolar kuru 7’nin üzerine çıkarak 7,01 seviyesinden, Euro 8,49’dan alıcı
buldu. Gram altın ise 404 Liraya yükseliş gösterdi.
TÜİK: Hizmet sektörü güven endeksi Şubat'ta 100,4 (Önceki 101,9) Perakende ticaret sektörü
güven endeksi Şubat'ta 108,9 (Önceki 108,5) İnşaat sektörü güven endeksi Şubat'ta 83,1 (Önceki
84,2)
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında bir önceki aya göre 0,5 puan
azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günkü toplantısından çıkan kararları ve yapılan
açıklamayı değerlendiren UniCredit, TCMB'den yılın ilk yarısında faiz değişikliği beklemediğini
bildirdi.
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BIST 100
Güne 1.563 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde düşük 1.557 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1.559 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Destek: 1.556
Direnç: 1.570

Şirket Haberleri:
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL): Borsa İstanbul tarafından, Yakın İzleme Pazarında işlem
gören şirketimiz paylarının, Kotasyon Yönergesinin 36.maddesi kapsamında 23.02.2021 tarihinden itibaren
Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiği bildirilmiştir.

USDTRY
Gün ortasında 7,0263 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 6,9718 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,0285 ve en düşük 6,9534 seviyelerinden işlem gören kur hafif
alıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,0500 seviyesinde.
Destek: 6,9800 - 6,9300
Direnç: 7,0500 - 7,0800
EURTRY
Şu saatlerde 8,5021 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,4585 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,5051 ve en düşük 8,4299 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,5300 seviyesinde.
Destek: 8,4500 - 8,4000
Direnç: 8,5300 - 8,5500
EURUSD
Güne 1,2117 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2095 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2136 ve en düşük 1,2091 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2100 - 1,2200
ALTIN
1.783 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.796 en düşük 1.781
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seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1.791 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk direnç 1.800
seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 1.785 – 1.775
Direnç: 1.800 – 1.805
BRENT
Brent petrol haftanın ilk işlem gününe 62,17 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 63,19
en düşük 62,17 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 62,60
olarak %0,74 artışla seyir ediyor.
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