
 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor… 

Günün ilk yarısında global piyasalarda finansal enstrümanların fiyatlamalarında karışık seyrin devam ettiği 
görülüyor. Özellikle, Avrupa’da artan vaka sayıları ve karantina uygulamalarına yönelik endişeler endeks 
ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğu üzerinde kısa vadede baskıyı artırdığı görülüyor. Aynı şekilde 
küresel tahvil piyasasında karmaşık fiyatlamaların devam ettiği görülüyor. ABD’de tahvil getirilerine 
bakıldığında, 2 yıllık % 0,14, 10 yıllık % 1,62 ve 30 yıllık % 2,32 seviyeleri civarında hareket ettiği görülüyor. 
Dolar endeksi 92,67 ve VIX endeksi 20,50 değerleri civarında olduğu izleniyor. Günün ikinci yarısında 
yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken, global piyasalarda yoğun gündem takip edilecek.  

 

Satır Başları: 

 BIST-100 Endeksi fiyatlamalarında günün ilk yarısında dalgalı seyir devam ediyor… Haftanın 

dördüncü işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlayan endeksin gün içerisinde 1432 seviyeleri 

civarını test ettiği görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan sınırlı değer kayıpları ve tahvil 

piyasasında yaşanan kısmi toparlanma eğilimi endekste kısa vadede toparlanma eğilimini 

destekleyebilir. Fakat, Türk Lirası’nda devam eden volatilite ve global piyasalarda endeksler 

tarafında yaşanan gelişmelerin endeks fiyatlamaları açısından yakından takip edilmesi gerektiğini 

öngörüyoruz. 

 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada 

bankacılık sektörünün pandemi sürecini etkin ve verimli şekilde yönettiğini belirtti.  

 Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Türkiye ile ilişkili 

mesajlar verdi. Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme yönünde sinyaller verdiğini 

ifade etti.  

 AstraZeneca Plc., geliştirdiği Kovid-19 aşısının ABD’deki klinik denemelerinde verilerin güncel 

olmamasıyla alakalı gelen eleştirilerin ardından, aşısının etkinlik oranını yüzde 79’dan 76’ya 

düşürdüğünü açıkladı. 

 ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk resmi basın toplantısını bugün gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 

Toplantının 20:15’te gerçekleştirilmesi bekleniliyor.  

 

BIST 100  

Güne 1417 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1433 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1418 seviyesinden işlem görmekte. 

Destek: 1377 - 1350 

Direnç: 1436 – 1440 
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USDTRY 

Gün ortasında 7,9611 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,9283 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 7,9969 ve en düşük 7,8757 seviyelerini gören Dolar kuru  hafif alıcılı seyrediyor.Dolar 

kurunda  yukarı yönde ilk direnç 8,0100 seviyesinde. 

Destek: 7,89000 - 7,8200 

Direnç: 8,0100 - 8,0700 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4410 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3961 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5060 ve en düşük 9,3073 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,5300 seviyesinde. 

Destek: 9,3300 - 9,2200 

Direnç: 9,5300 - 9,6200 

EURUSD 

Güne 1,1813 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1808 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1828 ve en düşük 1,1801 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1770 - 1,1750 

Direnç: 1,1840 - 1,1860 

ALTIN 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1.734 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.739 en 

düşük 1.731 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde  1.732 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

destek 1.729 seviyelerinde. 

Destek: 1.729 – 1.726 

Direnç: 1.737 – 1.742 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 64,13 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

64,23 en düşük 63,00 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 63,34 seviyesinde hareket eden emtiada %-1,66 

azalış gözleniyor. 
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