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InvestAZ Yatırım: 

                                                                           Borsa Hız Kesti 

Güne sert alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da kapanışa doğru kazançların bir kısmı geri verildi. Dolar/TL 
üzerindeki baskının öğle saatlerinden sonra devam etmesiyle birlikte BIST endekslerinde satışlar hız 
kazandı. 1.500 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan BIST-100, 7,20’nin tekrar üzerine atan Dolar/TL’nin 
de etkisiyle akşam saatlerine 1.485 seviyesinde giriş yapıyor. Dolar/TL 7,22’den işlem görürken Şubat ayının 
kazançlarının tamamını vermeye yaklaşıyor. ABD’de $1,9 trilyon tutarlı paketin yasalaşması yaklaşırken 
bugün oylama yapılacak. Deutsche Bank AG stratejistleri bu paketin geçmesiyle birlikte vatandaşlara 
verilen çeklerin bir kısmında borsalara fon akımı olacağını öngördü. Avrupa hisse piyasalarında bugün alıcılı 
bir görünüm vardı, ABD borsalarında ise açılışla birlikte yatay bir seyir hakim.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Günü Alışla Tamamlıyor BIST100 %0,25 artışla 1.487 seviyesinden işlem görürken, BIST30 

%0,93 yükselerek 1.572 seviyesine geldi. Dolar kuru 7,21 seviyesinden işlem görürken, Euro 8,83 

seviyesine geldi. EUR/USD paritesinin ise 1,2233 seviyesinden işlem gördüğü görülmüştür. Ons 

altın ise 1.786 $ seviyesine gerilemiştir. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanakları: 

Enflasyon Gelişmeleri Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,68 oranında artmış, yıllık enflasyon 

0,37 puan yükselerek yüzde 14,97 olarak gerçekleşmiştir. Temel mal ve enerji grupları bu artışın 

ana sürükleyicisi olmuştur. Yıllık enflasyon hizmetlerde sınırlı ölçüde gerilerken, gıda grubunda taze 

meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde düşmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık 

enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir. 

 Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) BIST100 pay senetlerine yatırım yapan yerli yatırımcı sayısının 31 

Ocak itibarıyla 1.459.445 kişiye ulaştığını açıkladı. 

 ABD'de 4.çeyrekte GSYH(Öncü) %4,1 (Beklenti %4,2) olarak açıklandı. 

 ABD'de haftalık işsizlik başvuruları -111 bin ile 730 bin oldu (beklenti 845 bin). 

 

BIST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.510 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.515 en düşük 

1.460 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.486 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 0,22 artışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 29 milyar TL civarında. 

Destek: 1.460 

Direnç: 1.493 
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Şirket Haberleri: 

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (GUBRF): Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'ye ait 82050 nolu işletme ruhsatı içerisinde 

gerçekleştirilmesi planlanan Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak, ÇED Başvuru Dosyası 25.02.2021 

tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenmiştir. Bu doğrultuda söz konusu proje için 

ÇED süreci başlatılmıştır. Ruhsat devir işlemleri resmi süreci tamamlanıncaya kadar Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 

üzerinden yürütülecek olan resmi prosedürler, devir işlemlerinin tamamlanması sonrasında Şirketimizin 

%100 bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. adına devam ettirilecektir. 

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS): Şirketimiz Kanada'da yerleşik ve Kuzey 

Amerika'nın en büyük rüzgar türbin kulesi üreticilerinden olan Marmen Inc. ile yaptığı görüşmeler 

sonucunda onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş olup rüzgar kulesi iç aksamlarına ilişkin 1.318.800 USD 

tutarında bir teklif sunmuş bulunduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Teklifin onay ve kabul 

işlemleri tamamlanmıştır. 

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERAS): Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim 

Malzemeleri Pazarlama San.Tic.A.Ş. ile Silver markasıyla ayakkabı boyası v.s. üreten Çığır Kimya San.Tic. 

A.Ş. arasında bayilik görüşmeleri için bir ön protokol imzalanmıştır. Gelişmeler hakkında kamuoyu 

bilgilendirilecektir. Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM): İştirakimiz  Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik 

San. Tic. A.Ş. nin Liman  İşletmeciliği faaliyetiyle ilgili  olarak , 3.Kişilere yükleme hizmeti verme  ruhsatı 

alınmış olup  ilk yükleme  hizmeti  gerçekleştirilmiştir. 

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş 

(PAPIL): 25.02.2021 (bugün) tarihi itibariyle imzalanan sözleşme kapsamında; 1.140.000 USD + KDV 

Biyometrik Okuma Cihaz ve Yazılımı ile 1.514.917 TL + KDV tutarında Merkezi Biyometrik Sorgu Sistemi ve 

alt kalem bileşenlerinden oluşan (yaklaşık toplam 9,7 milyon-TL + KDV) iş ile ilgili; özel bir firma ile sözleşme 

imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünlerin son kullanıcısı ACEP projesi ve UYAP sistemi kapsamında 

Adalet Bakanlığı ve/ya Türk Telekom A.Ş.'dir. Sözleşme kapsamında yer alan ürünlerin garanti ve bakım 

süresi 3 yıl olarak belirlenmiş, garanti süresi sonrası hizmet teklifi de ayrıca sözleşme kapsamında 

verilmiştir. İşin tahmini teslimi 2021 yılı içerisinde olacak olup, sözleşme kapsamında yaklaşık %66 iş 

artırımı ile ilave yedek ve sarf malzemeler hakkında satın alma opsiyonu da ayrıca verilmiştir. İş artırımı 

2021 sonu veya 2022 yılı içerisinde gerçekleşebilecektir. 

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): 26.11.2020 tarihli açıklammızda, Şirketimiz 

Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, Özbekistan'da %100 bağlı ortaklık şeklinde Controlmatic 

Tashkent LLC unvanı ile yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için 

şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü 

işlem, ilan ve duyuruların yapılmasına, karar verildiği ve söz konusu %100 bağlı ortaklığımız şeklindeki şirket 

"KONTROLMATIK TOSHKENT" unvanıyla Özbekistan yetkili kurumları tarafından tescil edilerek kurulmuştur 

şeklindeki duyurumuz, Finansal Duran Varlık Edinimi Şablonu ile tekrar yapılmaktadır. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,1692 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,2491 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,1530 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,2247 
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seviyesinden işlem gören kur, günü %0,77 artışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk direnç 7,2600 seviyesinde. 

Destek: 7,1700 - 7,1100 

Direnç: 7,2600 - 7,3100 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 8,7254 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

8,8864 en düşük 8,7148 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8372 seviyesinde hareket eden kur günü %1,27 

artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,9100 seviyesinde. 

Destek: 8,7400 - 8,6400 

Direnç: 8,9100 - 8,9800 

EURUSD 

1,2167 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2238 en düşük 

1,2156 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2215 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,4 artışla 

kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2300 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1.803 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.806 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.778 olarak gören değerli metalin, 1.794 günü %-1,23 azalışla tamamlaması bekleniyor. 

Ons Altın için ilk destek 1.771 seviyesinde. 

Destek: 1.771 – 1.761 

Direnç: 1.798 – 1.816 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününde 66,41 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en 

yüksek 66,81 seviyesini görürken, en düşük 65,66 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 65,80 

seviyesinden işlem gören Brent Petrol %-0,57 azalışla işlem görüyor.     
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