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InvestAZ Yatırım:  

Borsalarda Sert Satış 

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da panik satışları öğle saatlerine doğru oldukça hızlandı. BIST-100 bir 
süredir destek aldığı 1.550 seviyesinden kopmasının ardından günün en düşük seviyesi 1.515’e kadar 
geriledi. Son haftalarda BIST-100’den negatif ayrışan BIST-30 endeksinin kayıpları %0,87 ile sınırlı kalırken 
bu endeks de 1.600 kritik seviyesini aşağı yönlü kırdı. 1.550’nin altında bir BIST-100 ve 1.600’ün altında 
BIST-30 fiyatlamaları devam ettikçe Borsa İstanbul üzerindeki satış baskısı devam edebilir. Dolar kuru Türk 
Lirası karşısında 7,00 seviyesinin üzerinde sert fiyat hareketlerine sahne olmuyor ve 7,02 seviyesinde bir 
dengelenme takip ediliyor. Kur baskısının durulduğu günde yabancı yatırımcıların yoğunluklu satışı birçok 
endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. XMESY metal eşya makine endeksi başta olmak üzere 
elektrik, gayrimenkul yatırım ortaklıklar ve bilişim gibi birçok endekste sert düşüşler yaşanıyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsaların Öğle Saatlerinde Satışlar Yoğunlaştı BIST100 %1,50 düşüşle 1.527 seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,70 düşüşle 1.593 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise yatay seyrini 

koruyor. Spot piyasalarda, gram altın ise 408 Lira seviyesinde. 

 TÜİK: Ocak'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %37,5, yıllık bazda ise %24,1 arttı. 

 OYAK şemsiyesi altında PVC stabilizatörleri alanında küresel lider olan Akdeniz Chemson, İzmir 

tesisinde çinko borat üretmek için yeni tesisin ilk fazını açtı. Tesisin yıllık üretim kapasitesinin 3 bin 

ton olduğu bildirildi. 

 Dallas Fed Başkanı Kaplan, daha fazla mali destek ve aşılama olasılığı dikkate alındığında ABD 

ekonomisine yönelik % 5 olarak ortaya koydukları GSYH büyüme tahmininin olması gerekenin 

altında. 

 İngiltere Maliye Bakanı Sunak: “Gelecek haftaki bütçe ile istihdam planımızın bir sonraki aşamasını 

ortaya koyacağız. Gelecek haftaki bütçe pandeminin kalan döneminde sağlanacak destekleri 

ortaya koyacak.” dedi. 
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BIST 100  

Güne 1.558 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde düşük 1.515 seviyelerini gördü. Öğle 

saatlerinde endeksin 1.522 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.  

Destek: 1.515 

Direnç: 1.560 

 

Şirket Haberleri: 

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS): Bilindiği üzere Şirketimizin ana faaliyet 

alanı rüzgar enerji santrallerine yönelik yerli aksam ve bütünleyici parça tasarımı, üretimi ve satışı yapmak 

ve satış sonrası hizmetler sunmak olup bu doğrultuda satış ve pazarlama faaliyetlerimizde müşteri 

çeşitliliğine gidilmesi yönünde önemli çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede gerekli denetimler ertesinde 

Nordex Acciona ilgili tedarikçi listesine kayıt sağlanmış olup bundan böyle grup şirketlerine doğrudan teklif 

verilebilecektir. 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan 

bilgiye göre, Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda PackUpp Teknoloji 

Yazılım ve Lojistik Sanayi Anonim Şirketini'ne 200.000 TL. tutarında iştirak etme kararı almış ve 09.06.2020 

tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştuk. 09.06.2020 tarihinde edinilen 200.000 TL tutarındaki paylar 

1.496.000 TL bedelle satılmış olup 23.02.2021 itibariyle tamamı tahsil edilmiştir. Bu işlemle şirketimiz 8 

ayda %648 sermaye geliri elde etmiştir. 

 

USDTRY 

Gün ortasında 7,0278 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,0190 seviyesinden 

yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,0497 ve en düşük 7,0039 seviyelerinden işlem gören kur hafif 

alıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,0500 seviyesinde. 

Destek: 7,0000 - 6,9800 

Direnç: 7,0500 - 7,0700 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,5445 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,5328 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,5845 ve en düşük 8,5250 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,5800 seviyesinde. 

Destek: 8,5200 - 8,4900 

Direnç: 8,5800 - 8,6100 
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EURUSD 

Güne 1,2152 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2153 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2180 ve en düşük 1,2150 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 

1.808 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.816 en düşük 1.806 

seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1.812 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk direnç 1.814 

seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1.805 – 1.801 

Direnç: 1.814 – 1.820 

BRENT 

Brent petrol haftanın ikinci işlem gününe 64,91 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 

65,81 en düşük 64,54 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 65,07 

olarak %1,1 artışla seyir ediyor.  
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