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Dolar’ın Ateşi Sönmüyor
Şubat ayının son haftasında aylık getirilerinin neredeyse tamamını geri veren Dolar/TL’nin ateşi sönmedi.
Haftayı kapatırken 7,40 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL’deki hareket Borsa İstanbul’u gün boyunca
baskıladı. Seans başlangıcında sert düşen BIST-100, kayıplarının bir kısmını geri alsa da hafta kapanışını
1.471 seviyelerinden yapmaya hazırlanıyor. Haftalık kapanışı 1.500’ün altında yapacak olan BIST-100’de
olumsuz görünüm önümüzdeki haftada da devam edebilir. Bugün gelişmekte olan ülkeler, Asya piyasaları
ve Avrupa borsaları sert düşerken ABD borsalarında toparlanma başladı. Emtia fiyatlarındaki rallinin
bitmesi ile altın ve gümüş fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert
yükselişin yarattığı panik bir miktar hafiflemiş görünüyor.

Satır Başları:








Borsalar Haftanın Son Günün Satışla Tamamlıyor BIST100 %1,46 düşüşle 1.466 puan seviyesinden
işlem görürken, BIST100 %1,10 eksiyle 1.556 seviyesine geriledi. Dolar kuru 7,41’den işlem
görürken, Euro 8,99 seviyesinden alış gördü. Gram altın ise 419 Lirada.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, COVID-19 pandemisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı Hazine’ye
gelir getirici yeni bir düzenleme için hazırlık yapıyor. Sadece bu yıl için değil, 2020 ve 2022 yıllarını
da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Buna göre kâr elde eden şirketlerden, 2020
ve 2021 hesap dönemlerine ait kazançları için % 10, 2022 hesap dönemine ait kazançları içinse %
5 oranında tevkifat yapılacak.
EPGİS: 27/02/2021 itibarıyla Benzinde 27 KRŞ/LTFiyat artışı gerçekleşti, artış ÖTV’den
karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.
Hazine, Mart'ta 7 ihale düzenleyecek. Hazine, Nisan'da 7, Mayıs'ta 7 ihale düzenlemeyi planlıyor.
Vergi borcu ödemesi/yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi
daireleri açık olacak.

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.
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BIST 100
BIST100 güne başlangıcını 1.457 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.480 en düşük
1.443 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.472 seviyesinden işlem görüyor. Günü %1,1 azalışla
tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 23 milyar TL civarında.
Destek: 1.443
Direnç: 1.480

USDTRY
Günün ilk saatlerine 7,3498 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek
7,4854 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,3038 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,4132
seviyesinden işlem gören kur, günü %0,82 artışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken
ilk direnç 7,500 seviyesinde.
Destek: 7,3200 - 7,2200
Direnç: 7,5000 - 7,5800
EURTRY
Haftanın son işlem gününe 8,9586 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0961
en düşük 8,8746 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9917 seviyesinde hareket eden kur günü %0,39 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,100 seviyesinde.
Destek: 8,8800 - 8,7700
Direnç: 9,1000 - 9,2100
EURUSD
1,2163 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2185 en düşük
1,2093 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2125 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,32
azalışla kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2000
Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
Açılış saatinde 1.770 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.776 seviyesine çıktı. En düşük
seviyelerini ise 1.755 olarak gören değerli metalin, 1.765 günü %0,43 azalışla tamamlaması bekleniyor. Ons
Altın için ilk destek 1.753 seviyesinde.
Destek: 1.753 – 1.744
Direnç: 1.773 – 1.785
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BRENT
Haftanın son işlem gününde 65,91 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek
65,99 seviyesini görürken, en düşük 64,53 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 65,31 seviyesinden işlem
gören Brent Petrol %1,21 azalışla işlem görüyor.
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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.
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