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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Ayakta Kaldı 

Seans dünün sert satıcılı halinin devamı şeklinde başladıktan sonra hızlı toparlandı. BIST-100 endeksi 1.495 
seviyesine kadar indi ancak 1.500’ün altında uzun süre kalmayarak kayıplarının büyük kısmını geri aldı. 
1.523’e kadar yükselerek artıya geçen endeks öğle saatlerine 1.511’den giriş yapıyor. TCMB’nin günün 
başında attığı zorunlu karşılık adımı Dolar/TL’nin ateşini söndüremedi. 7,16’ya kadar yükselen dolar kuru 
6,90’dan beri devam eden yükselişini henüz bitirmiş değil. Hong Kong’da borsa endeksi Çarşamba gününü 
%3 düşüşle kapadı. Borsa işlemlerine getirilen ek damga vergisi sebebiyle Çin’li fonların 2,6 milyar dolar 
satış yaptığı bildirildi. Çin ve Hong Kong borsalarındaki sert düşüşler Avrupa’ya sıçramadı ve Avrupa hisse 
piyasalarında satıcılı görünüm Asya piyasalarına oranla oldukça düşük seviyelerde. ABD vadelileri, ABD 
uzun vadeli tahvil faizleri ve emtia fiyatlarındaki durumla ile birlikte finansal piyasalarda yaşanan geçtiğimiz 
haftanın çalkantısı şimdilik durulmuş gözüküyor. Özellikle ABD uzun vadeli tahvil piyasasında ve emtialarda 
yaşanan ralliyi durduran etken Fed başkanı Powell’ın dünkü konuşması oldu. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Öğle Saatlerinde Satışa Geçti BIST100 %0,31 düşüş göstererek 1.513’e, BIST30 %0,23 

eksiyle 1.585’e seviyesine geriledi. Döviz kurlarının ise artışa devam ettiğini görüyoruz. An itibariyle 

Dolar kuru 7,14’ten işlem görürken, Euro 8,70 seviyesinde. Emtialar tarafında ons altın 1.807 

$’dan, Brent Petrol 64,31 $’dan işlem görüyor. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler 

için artırdı. Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar 

mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli % 

6'dan% 8'e, 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli % 4'ten % 6'ya,1 yıla kadar vadeli % 2'den % 4'e, 1 yıl ve 

1 yıldan uzun vadeli % 1'den % 3'e, müstakrizlerin fonları için % 6'dan% 8'e, diğer yükümlülükler 

(yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli % 6'dan % 8'e,3 yıla 

kadar (3 yıl dâhil) vadeli % 3,5'ten % 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli % 1'den % 3'e çıkarıldı. 

 TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 

yılında bir önceki yıla göre bina sayısı %69,4, yüzölçümü %48,7, değeri %71,1, daire sayısı %68,5 

arttı. 

 Sabancı/Oran: Enerjisa Üretim'in halka arzı için E.on'la görüşeceğiz.-BN/Bloomberg HT 

 GBP/USD 1.4241'le Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü, parite halihazırda 1,4172 

seviyelerinden işlem görüyor. 
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BIST 100  

BIST100, 1.507 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en düşük 1.496 seviyesini gören endeks, 

gün ortasında 1.518 seviyelerinde seyir ediyor. 

Destek: 1.496 

Direnç: 1.523 

 

Şirket Haberleri: 

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT): Tahsisli Sermaye artirim surecinde olan sirketimiz bu 

sureci belirli alacakli taraflarla mutabakat yapilmasindan sonra tamamlama karari almistir. Tahsisli 

sermaye artırımına 2.500.000 TL olarak katılacak yatırımcımız , bu mutabakatların tamamlanmasıyla 

katılımı saglayacagını beyan ve taahhüt edeceğini şirketimize iletmiş olduğundan dolayı, şirketimiz süreci 

hızlıca mutabakatları yaparak tamamlama kararı almıştır. 

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

22.01.2021 tarihinde bağlı ortaklığımız Teksav Teknoloji A.Ş.'nin Pakistan Hava Kuvvetlerinin 8 adet hava 

alanı/helikopter pistinin aydınlatma malzemeleri ve bunların montajı ihalesine teklif verdiği açıklanmıştı. 

Pakistan Hava Kuvvetlerinin ilave bilgi talepleri olmuş, bilgi talepleri cevaplanmıştır. Değerlendirme süreci 

devam etmektedir. 

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN): Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli özel durum 

açıklamasında özetle, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile 

birlikte üretim için fiyat teklifi verildiği duyurulmuştu. İhale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta 

Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesinin başka bir ihale katılımcısında kaldığı öğrenilmiş 

olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 

 

USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,1263 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,1067 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,1483 ve en düşük 7,0712 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor. 

Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,1600 olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,0800 - 7,0400 

Direnç: 7,1600 - 7,1900 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,6746 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,6366 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,6932 ve en düşük 8,5921 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,7100 seviyesinde. 
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Destek: 8,6100 - 8,5500 

Direnç: 8,7100 - 8,7500 

EURUSD 

Gün açılışını 1,2147 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,2166 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2175 ve en düşük 1,2143 seviyelerine geldiği 

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

1,2200 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 

Ons Altın güne 1.805 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif alıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en yüksek 

1.814 en düşük 1.804 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda seviyelerinden işlem gören ons altın 

için ilk direnç 1.812 seviyelerinde. 

Destek: 1.802 – 1.799 

Direnç: 1.812 – 1.818 

BRENT 

Brent petrol haftanın üçüncü işlem gününe 64,13 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en yüksek 

64,53 en düşük 63,92 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 64,40 seviyesinden işlem 

görürken %0,12 azalış işlem görüyor. 
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