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Küresel Panik
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde dün sıçrama ile birlikte finansal piyasalarda bir kasırga başladı. 10 yıllık
tahvil getirileri dün Türkiye saati ile akşam saatlerinde ABD borsalarının açılmasının ardından dakikalar
içerisinde %1,45’lerden %1,60’a kadar yükselirken ABD borsalarını aşağıya çekti. Tüm ABD endeksleri sert
düşerken Dolar/TL ve Euro/TL yukarı fırladı. Dolar/TL aylar süren getirilerini bir anda geri vererek 7,40
seviyesine kadar geri geldi. Dün geri çekilse de haftanın son işlem gününe 7,43’den giriş yapan dolar ile
Borsa İstanbul’da sert satış yaşanması bekleniyor. BIST-100 endeksi dün 1.488’den kapanış yapmıştı. BIST30 vadelileri seans öncesi %1,65 düşüş ile 1.550’ye kadar geriledi. Döviz rezervleri ve para arzı ile ilgili
verilerin geleceği bugünün ekonomik takviminde takip edilecek önemli gelişmeler bulunmamakta.
Bugünün ve önümüzdeki haftanın gündemi ABD tahvil faizlerindeki sıçrayış ve Fed başkanı Jay Powell’ın
buradaki gidişata ne zaman müdahale edeceği olacak. %2’ye kadar yükselmesi de beklenen ABD 10 yıllık
tahvilleri, enflasyon beklentilerini hem arttırmakta hem fiyatlamakta önemli bir gösterge. Tüm bu
gelişmelerin yanında altın, gümüş, paladyum gibi önemli ve değerli emtialarda yaşanan sert düşüşler de
dikkat çekti. Aynı şekilde küresel çapta enflasyonist olan emtia fiyatlarındaki artışın durması, ABD uzun
vadeli 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişi nötrleyen bir gelişme olarak sayılabilir.
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Borsaların Güne Satıcılı Başlaması Bekleniyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin 1,60 seviyesine
yükselmesi sonucu TL’de değer kaybı yaşandı. Dolar 7,43, Euro 9,04 seviyesinden işlem görüyor.
Bugünkü seansta borsalarda satış görülmesi bekleniyor. Değerli metallerden gram altın ise dolar
kurunun yükselişi sonucu 421 Liraya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın
toplantısında, "Artık küresel salgının sosyal hayata etkileri ve normalleşmeyi önceleyen bir döneme
geçiyoruz, yerinde karar dönemi" dedi.
SPK, UBS AG London Branch unvanlı yatırımcı tarafından Borsa İstanbul A.Ş.’ye Doğrudan Piyasa
Erişimi aracılığıyla emir iletilmesinin askıya alınması tedbirinin 26.02.2021 tarihli işlemlerden
başlamak üzere kaldırılmasına karar verdi.
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Ocak ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı
dönemine göre % 4,8 artarak 162,9 milyon ton olduğunu açıkladı.
ABD'nin dün geceki 7 yıllık tahvil ihalesi sonrasında 10 yıllık tahvil faizi %1,60'ı aştı.
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
Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1.488 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans
işlemlerinde en yüksek 1.515 ve en düşük 1.460 seviyesine gelirken günü % 0,35 artışla kapatmıştır. Dünkü
seansta endekste 32,46 milyar TL hacim görülmüştür.
Destek: 1.460
Direnç: 1.493

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.
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (DZGYO): Şirketimizin İstanbul ili Sarıyer ilçesi Tarabya mahallesi 440
ada 82-89-90 numaralı parsellerde geliştirdiği Le Chic Tarabya projemizin inşaat faaliyetlerinin Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sebebiyle ara verildiğini 27.03.2020 tarihinde yapılan
özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen
incelemeler tamamlanmış olup, projemizin inşaatı tamamlanarak iskan alınmıştır.

USDTRY
7,3498 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,4326 seviyesinde. Döviz kurunun güne alıcılı
başladığı görülmüştür. USD/TRY için direnç 7,500 destek seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 7,3400 - 7,2400
Direnç: 7,5000 - 7,5800
EURTRY
Sabahın erken saatlerinde 8,9586 seviyesinden işlem gören Euro, 9,0400 seviyesinde. Döviz kurunun güne
alıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk direnç 9,1200 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 8,9300 - 8,8200
Direnç: 9,1200 - 9,2000
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EURUSD
1,2163 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2153 seviyesinden işlem
görüyor. Paritenin güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kur için destek 1,2100 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
XAUUSD
1.770 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne
başlangıcını satıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk destek 1.754 seviyesi olarak kullanılabilir.
Destek: 1.754 – 1.747
Direnç: 1.772 – 1.783
BRENT
Erken saatlerde 65,91 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 65,47
seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne satıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür.
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