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InvestAZ Yatırım:  

Borsa İstanbul Toparlanıyor 

Seans başlangıcında sert düşerek 1.443’ten açılış yapan BIST-100 endeksi kayıplarını geri alıyor. Öğle 
saatlerine doğru 1.475 seviyesine kadar yükseldi. Dün ABD borsalarından başlayan panikten en fazla 
etkilenen piyasalar gelişmekte olan ülkeler oldu. Hisse piyasaları ve kurları sert düşen gruptan Meksika, 
Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika’nın borsalarında da volatilite arttı. Yurt içinde panik satışlarında 
toparlanma izlenirken Dolar/TL 7,32 seviyesine geriledi. 3 Mart’ta açıklanacak olan enflasyon verisine 
yaklaşılırken gıda fiyatlarındaki enflasyonun Şubat ayında yıllık %20’nin üzerine çıkmasıyla birlikte 
TCMB’den faiz artırımı beklentisi artmış oldu. Son toplantıda TCMB başkanı Naci Ağbal, gerektiği takdirde 
faizlerde tekrardan yukarı bir revizyona gidilebileceğini belirtmişti. Artan döviz kurları ve enflasyon 
beklentileri birlikte yorumlandığında Mart ayı PPK toplantısından faiz artırımı beklentisi oldukça artmış 
durumda. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasına Doğru Satıcılı Seyrediyor BIST100 %0,98 düşüşle 1.473 seviyesine 

gerilerken, BIST30 %1,06 satışla 1.557 seviyesine düşüş gösterdi. Döviz kurları ise dün yükseldiği 

seviyelerden geriledi. Dolar 7,32 seviyesine düşerken, Euro 8,89’a düşüş gösterdi. Ons altın ise 

1.766 $ seviyesinden işlem görüyor. 

 Türkiye'de Ocak ayında dış ticaret açığı 3,03 milyar dolar, ihracat 14,28 milyar dolar, ithalat 17,83 

milyar dolar oldu. 

 Türk-İş: Açlık sınırı Şubat'ta 2.718,89 TL (Önceki 2.651,87 TL). Yoksulluk sınırı Şubat'ta 8.856,31 TL 

(Önceki 8.638,02 TL). Gıda fiyatları Şubat'ta aylık %2,53 (Önceki %2,39).Gıda fiyatları Şubat'ta yıllık 

%20,44 (Önceki %19,48) oldu. 

 TÜİK: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Ocak'ta aylık %2,06, yıllık %21,11 arttı. 

 Çin'de iki aşıya daha kullanım onayı verildi. Böylece Çin'de kitleler üzerinde uygulanan aşı sayısı 

dörde yükselmiş oldu. 
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BIST 100  

BIST100, 1.457 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en düşük 1.443 seviyesini gören endeks, 

gün ortasında 1.477 seviyelerinde seyir ediyor.  

Destek: 1.443 

Direnç: 1.478 

 

Şirket Haberleri: 

Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE): Şirketimiz iştiraki "Fer Yapı" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat 

A.Ş. Almanya Hamburg şehrinde IVG mbh'ye ait 258.269 m2 araziyi geliştirmek amacıyla 6.500.000 Euro + 

Vergiler bedelle satın alma konusunda anlaşmış ve 25.02.2021 (bugün) tarihinde satış vaadi sözleşmesi 

imzalanmıştır. 

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP): Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini 

görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde; Şirketimizin Adıyaman – Besni Organize 

Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde 2021 Ekim ayında tamamlanması beklenilen aylık 900 ton işlem 

kapasiteli kumaş boya ve apreleme işi üzerine tesis kurulması ve 80 milyon TL maliyeti olacağı öngörülen 

yeni yatırım için 6. Bölge kapsamında yeni bir yatırım teşvik belgesi alınması için Alfa Global Danışmanlık 

A.Ş. firmasına yetki verilmesine, Oy birliği ile karar verildi. 

 

USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,3135 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,3498 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,4803 ve en düşük 7,3038 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif satıcılı 

seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,2500 olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,2500 - 7,1900 

Direnç: 7,4300 - 7,5400 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,8897 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9586 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,0961 ve en düşük 8,8746 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,8100 seviyesinde. 

Destek: 8,8100 - 8,7300 

Direnç: 9,0300 - 9,1700 

EURUSD 

Gün açılışını 1,2163 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,2147 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2185 ve en düşük 1,2129 seviyelerine geldiği 
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görülen paritenin hafif satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 

1,2100 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 

Ons Altın güne 1.770 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif satıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en 

yüksek 1.776 en düşük 1.755 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda seviyelerinden işlem gören ons 

altın için ilk destek 1.757 seviyelerinde. 

Destek: 1.757 – 1.746 

Direnç: 1.777 – 1.787 

BRENT 

Brent petrol haftanın son işlem gününe 65,91 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en yüksek 

65,99 en düşük 65,04 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 65,34 seviyesinden işlem 

görürken %1,16 azalış işlem görüyor. 
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