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InvestAZ Yatırım:  

                                                       Kredi Görünümü Düzeltildi 

Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin görünümünü negatif’ten durağan’a yükseltti. 

Ülke kredi notunu sabit bırakan kuruluş, Türkiye kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesinin 3 basamak 

altında bırakmış oldu. Fitch yayınladığı notta yeni ekonomi politikalarıyla birlikte ülkenin kısa vadeli dış 

finansman riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Yeni haftanın başında Dolar/TL 6,97’den, Türkiye'nin risk 

primi 285 baz puan seviyesinden işlem görürken gösterge tahvil faizi yüzde 14,89 seviyesinde. Yurt dışından 

gelen bir diğer pozitif haber Goldman Sachs’in Türkiye büyüme beklentisini %4’ten %6’ya çıkarması oldu. 

piyasalarda olumlu görünümü destekliyor. ABD tahvil faizlerindeki ve sanayide yoğun kullanılan metallerin 

yükselişi geçtiğimiz haftaların teması olmuştu. Benzer fiyat hareketlerinin devamı halinde ABD hisse senedi 

piyasalarında satış baskısı oluşabilir. 

                              

Satır Başları: 

 Borsalar Yeni Haftaya Başlangıç Yapıyor Geçen hafta BIST100 1.560, BIST30 1.622 seviyesinden 

haftayı tamamlamıştı. Yeni haftaya başlarken, borsaların alıcılı açılması bekleniyor. Döviz 

kurlarında ise sabah saatlerinde hafif artış görüldü. Dolar kuru 6,98’den işlem görürken, Euro 8,47 

seviyesinde. Emtialarda, Ons altın  

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayının yoğun ihale takviminde son ihalelere üst üste iki gün 

çıkacak. Haftanın ilk günü TLREF'eendeksli 5 yıllık tahvil yeniden ihraç edilirken, aynı zamanda 3 yıl 

vadeli Altın Tahvili ile Altına Dayalı Kira Sertifasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. 

 Goldman Sachs, 2021 yılı için yüzde 4 olarak öngördüğü Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya 

çıkardı. Kurum Türk Lirası'nda kaydedilen prim dolayısıyla yıl sonu politika faizi beklentisini de 

yüzde 16,5 seviyesine çekti. 

 Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kredi notu "BB-" olarak teyit edildi. Kredi notunun 

görünümü ise "Negatif"ten "Durağan"a çıkarıldı. 

 Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. PBOC'dan yapılan açıklamaya 

göre, bir ve 5 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranları aynı seviyede kaldı. 

 JP Morgan, ABD'nin yeni yönetiminin atacağı teşvik adımına ilişkin  beklentisini 900 milyar 

dolardan 1,7 trilyon dolara çıkardı. Kuruluş,  teşvik paketinin Mart ayında kabul edilmesini bekliyor. 
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BIST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeks 1560 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en 

yüksek 1567 ve en düşük 1550 seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı % 0,9 artışla kapatmıştır. Önceki 

işlem seansında BIST100 endeksin günü 37,14 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.556 

Direnç: 1.563 

 

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. 

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN): Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan 

Buğday Unu ihalesine 17.02.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan 

miktar 10.04.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. 

 

USDTRY 

Güne başlarken 6,9718 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 6,9899 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz 

kurunun güne alıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için direnç seviyesi 7,0100 olarak izlenebilir. 

Destek: 6,9600 - 6,9300 

Direnç: 7,0100 - 7,0300 

EURTRY 

Güne başlangıcını 8,4585 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,4752 seviyelerinden işlem 

görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 8,5000 olarak 

belirlenmiştir. 

Destek: 8,4400 - 8,4000 

Direnç: 8,5000 - 8,5300 

EURUSD 

1,2117 seviyesinden güne başlayan parite 1,2121 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede direnç seviyesi 1,2100 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

XAUUSD 

Güne 1.783 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle 1.780 seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk direnç 1.793 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.783 – 1.777 

Direnç: 1.793 – 1.797 

BRENT 

Güne başlangıcını 62,17 seviyesinden yapan Brent petrol, 63,12 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığı görülmüştür.         
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