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InvestAZ Yatırım:  

Borsalarda Yön Yukarı 

Kısa süreli düzeltmelerle karşılaşan borsaların yönü yeni haftada tekrar yukarı yönlü başlıyor. Küresel risk 
iştahında iyimserlik sürüyor. ABD’de yeni kabinenin ilk odaklandığı konu, Şubat ayında çıkartılmak istenilen 
$1,9 trilyon değerindeki mali yardım paketi. Paket beklentileri ABD endeks vadelilerini yeni rekor seviyelere 
taşıdı. Geçtiğimiz hafta 1.522’ye kadar gerileyen BIST100 endeksi 1.542 seviyesinden kapanış yapmıştı. Yeni 
haftaya pozitif bir açılış yapması beklenilen borsalar, yurt dışı piyasalardaki olumlu havayı da arkasına 
alacaktır. Dolar ve euro’nun Türk Lirası karşısında yeni haftada stabil olduğunu izliyoruz. Altın ve brent 
petrolde de yatay bir seyir hakim. BIST30 vadelilerinin açılışı, yatırımcıları bugün sert alıcılı bir seansın 
beklediğini işaret ediyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Yeni Haftaya Giriş Yapıyor Cuma seansında BIST100 %0,59 düşüşle 1.542 puan seviyesine 

gerilerken, BIST30 %0,90 düşüşle 1.650 puandaydı. Bugün ise borsaların hafta başlangıcında alımla 

açılış yapması bekleniyor. Döviz kurlarında ise yatay seyir hakim. Dolar 7,39 seviyesinde 

seyrederken, Euro 9,02’den alıcı buldu. 

 Ekonomi ve hukuk alanında gerçekleştirilmesi öngörülen reformların, bu hafta AK Parti MYK 

toplantısında ele alınması ve Şubat ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanması 

bekleniyor. 

 Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen Koronavirüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisi, Türk 

Hava Yolları(THY)’na ait kargo uçağıyla Pekin’nden İstanbul’a getirildi. 

 Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu 'Durağan' görünüm ile 'B+' olarak teyit etti. 

 ABD Senato Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Demokrat Partili üyeler olarak, Joe Biden 

tarafından hazırlanan ekonomik teşvik paketini kabul etmeye Şubat ayı başında tam olarak hazır 

olacaklarını söyledi. 
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BIST 100  

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1.542 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde 

en yüksek 1.556 ve en düşük 1.526 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % -0,59 azalışla tamamladı. Son 

işlem gününde BIST100 endeksi günü 28,81 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1.526 

Direnç: 1.545 

 

Şirket Haberleri: 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): Şirketimiz tarafından yayınlanan 8 Aralık 2020 tarihli Özel Durum 

Açıklamamızda belirtildiği üzere, %100 oranındaki bağlı ortaklığımız "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş."nin 

ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW 

kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya iletilen başvuru onaylanmış ve TEİAŞ 

ile enterkonneksiyon hattı kullanım anlaşması imzalanmıştı. 24 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen 

enerji ihracatı ticari faaliyetleri başlamıştır. Böylelikle, Aksa Enerji'nin faaliyet gösterdiği ülke sayısı altıya 

ulaşmıştır. 

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN): %100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri 

Ofisi (TMO)' nun 22.01.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 

13.666.500 USD ( 101.268.765 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır. 

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRSTL): Hasanpaşa Mah.Şehit Cevdet Koç Cad.N51/A 

Sapanca/SAKARYA tesislerimiz için planlanan tevsi yatırımların Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması 

amacıyla T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne 

Yatırım Teşvik Belgesi için başvuruda bulunmuştur. 

 

USDTRY 

Güne 7,4159 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,4053 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,3900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3900 - 7,3800 

Direnç: 7,4200 - 7,4400 

EURTRY 

Güne 9,0239 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0290 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,0500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,00 - 8,9700 

Direnç: 9,0500 - 9,0800 
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EURUSD 

Güne 1,2170 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2181 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2200 - 1,2200 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.855 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.849 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.849 – 1.846 

Direnç: 1.858 – 1.863 

BRENT 

Güne 55,09 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 55,23 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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