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InvestAZ Yatırım:  

BIST-100’de 1.500 

Borsa İstanbul’da Haftanın 3. İşlem gününde ciddi toparlanma gözlemleniyor. BIST-100 endeksi 1.514’e 
kadar yükseldiği sabah saatlerinin ardından günlük kazançlarının bir kısmını geri vermiş olsa da 1.500 
seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. 1.550 destek noktasında uzun bir süre geçirdikten sonra bu 
seviyeyi hızla aşağı kıran ve dün 1.480’e kadar gerileyen endeks bugün 1.500 noktasına tekrar geri geldi. 
Dolar/TL’de bu hafta başlayan yükseliş hareketin sonunda yavaşladı ve kurda 7,18’e geri çekilme takip 
ettik. Sabah İş Bankası genel müdürü Adnan Bali’nin açıklamaları piyasalara moral oldu. Dolarizasyondan 
ters dolarizasyona geçiş süreci ve rezervlerin durumu gibi konulara değinen Bali, ekonomik iklimin 
bozulmamasının en önemli nokta olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisi ev bankacılık sektörünün dirençli 
olduğunu ve çarenin mali disiplin, AB tanımlı borç stokunun GSYH’ye oranı, tek haneli enflasyon ve sağlam 
bankacılık sistemi başlıkları altında 4 çıpadaki tahribatın tamir edilmesi olduğunu ifade etti. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Güne Tepki Alımıyla Başladı Öğle saatlerinde BIST100 %1,25 artışla 1.501 seviyesine 

gelirken, BIST30 %1,35 yükselerek 1.579 seviyesinden alış gördü. Döviz kurları ise yatay seyrediyor. 

Dolar 7,18, Euro 8,79 seviyesinde. Küresel döviz piyasalarında EUR/USD paritesindeki yükseliş 

dikkat çekti. Parite 1,22 seviyesinin üzerine çıkarak 1,2261 seviyesinden işlem görüyor. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi beğenmiyorlar ya engellemeye çalışıyorlar ya Kanal 

İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan projeler tamamlandı, diğer çalışmaları devam ediyor, 

onlara rağmen Kanal İstanbul’u yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul’la İstanbul nasıl 

güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak ona gösterecekler, buna da alışacaklar.” dedi. 

 TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 96,2 iken, Şubat 

ayında %0,5 oranında azalarak 95,8 değerine düştü. 

 Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Geçmişte bizi koruyan dört özelliğimiz vardı: Mali 

disiplin, AB tanımlı borç stokunun GSYH'ye oranının yönetilebilir olması, tek haneli enflasyon ve 

sağlam bankacılık sistemi. Bu dört unsurda oluşan bazı tahribatları tamir etmeliyiz. Çare budur." 

diye konuştu. 

 ABD Başkanı Biden'in 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs teşvik paketine destek 

verenler arasına Goldman Sachs, Google ve Intel CEO'ları da katıldı. 
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BIST 100  

Güne 1.510 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1.515 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1.501 seviyesinden işlem görmekte.  

Destek: 1.494 

Direnç: 1.514 

 

Şirket Haberleri: 

Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE): Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. bünyesindeki; "Ege 

mimarisini yansıtan, açık hava konseptine sahip, Kuzey Ege'nin tek AVM' si" konumundaki alışveriş 

merkezimiz "Novada Menemen" 'in, marka lisansını 24.02.2021 tarihi itibari ile alarak; "Novada Menemen" 

ismi ile SÜRESİZ olarak tescil ettirmiş bulunmaktayız. Kurumsal yapımıza bir yenisinin daha eklendiğinin 

bilgisini siz değerli yatırımcılarımızla paylaşmaktayız. 

 

USDTRY 

Gün ortasında 7,1892 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,1692 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 7,2123 ve en düşük 7,1530 seviyelerini gören Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor.Dolar 

kurunda yukarı yönde ilk direnç 7,2200 seviyesinde. 

Destek: 7,1600 - 7,1300 

Direnç: 7,2200 - 7,2400 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,7876 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,7254 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,8056 ve en düşük 8,7148 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,8200 seviyesinde. 

Destek: 8,7300 - 8,6800 

Direnç: 8,8200 - 8,8600 

EURUSD 

Güne 1,2167 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2207 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2208 ve en düşük 1,2156 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

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

Destek: 1,2200 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 
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ALTIN 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.803 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.806 en 

düşük 1.788 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.783 seviyelerinde. 

Destek: 1.783 – 1.777 

Direnç: 1.801 – 1.812 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 66,41 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

66,81 en düşük 66,10 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 66,68 seviyesinde hareket eden emtiada %0,76 

artışla gözleniyor. 
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