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InvestAZ Yatırım:  

Borsalarda Sert Satış 

Borsa endekslerinde yatay geçen günün ikinci yarısında çok sert satış yaşandı. Küresel hisse piyasalarının 
neredeyse tamamının büyük bir satış dalgasıyla düştüğü günde Türkiye borsaları diğer birçok borsadan 
negatif ayrıştı. BIST100 endeksi 1.530’un üzerinde geçirdiği günün sonunda saatler içerisinde 1.480’lere 
kadar geriledi. Döviz kaynaklı olmayan satış dalgasını tetikleyen net bir gelişme olmazken yabancı kaynaklı 
çok sert satış yaşandı. %3,65’den fazla değer kaybeden BIST100 endeksinde teknik destek ve direnç 
noktaları sırayla kırılırken kapanışa doğru 1.480 seviyesinde düşüş durmuş görünüyor. Fed’in FOMC 
toplantısı ve başkan Powell’ın konuşmasının olduğu günde dünya borsalarında büyük satış varken altın 
fiyatlarındaki %1,02 ve gümüş fiyatlarındaki %2,80’lik düşüş de dikkat çekti. Euro dolar paritesi 1.20’ye 
kadar yaklaştı, ABD 10 yıllıkları ise 6 ocaktan bu yana ilk kez %1’in altına indi. 

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Akşam Saatlerine Doğru Güçlü Satış Görüldü BIST100 %3,60 düşüşle 1.481 puan 

seviyesine gerilerken, BIST30 %2,83 düşüşle 1.591 puan seviyesine geldi. Döviz kurları hafif alıcılı 

olarak seyrediyor. Dolar kuru 7,40 olurken, Euro 8,95 seviyesinde. Gram altın ise spot piyasalarda 

438 Liradan alıcı buldu. 

 Varlık Fonu GM Sönmez: Hiçbir şirketi satmadık, rehin vermedik, böyle bir amaç yok Varlık Fonu 

bütçe ya da Hazineyi fonlamak için kurulmadı. 

 ABD’de FED Faiz Kararı, bugün tsi 22.00’de açıklanacak. Fed'in % 0,00-0,25 olan faiz aralığını sabit 

bırakmasını bekleniyor. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, tsi 22.30’da basın 

toplantısı düzenleyecek. 

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Parlamentonun 22 Şubat'ta tatilden dönmesinin ardından 

ülkeyi kapanma tedbirlerinde çıkarma planlarını ortaya koyacağız. Şubat ortasında virüs 

konusunda daha iyi bir durumda olacağız. 

 Moderna: ABD ile aşı konusunda yapılan kontrat 300 milyon doza yükseldi. ABD'ye 300 milyon doz 

aşı teslimatı zamanında yapılacak. ABD hükümeti ile ek 100 milyon doz aşı için görüşmeler 

yapılıyor. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1536 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1541 en düşük 
1475 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1480 seviyesinden işlem görüyor. Günü %3,68 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 32 milyar TL civarında seyrediyor. 

 

USDTRY 

Güne 7,3436 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4109 en düşük 7,3418 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4019 seviyesinde hareket eden kur günü %0,79 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,4300 seviyesinde. 

Destek: 7,3600 - 7,3200 

Direnç: 7,4300 - 7,4500 

EURTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününe 8,9385 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 
8,9851 en düşük 8,9149 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9367 seviyesinde hareket eden kur günü %0,02 
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9100 seviyesinde. 

Destek: 8,9100 - 8,8800 

Direnç: 8,9800 - 9,0200 

EURUSD 

1,2167 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2170 en düşük 1,2059 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2068 seviyesinde hareket eden parite günü %0,82 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,200 seviyesinde. 

Destek: 1,200 - 1,200 

Direnç: 1,2100 - 1,2200 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1851 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1853 seviyesi görülürken, 
en düşük 1831 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1835 seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %0,9 
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1826 seviyesinde. 
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Destek: 1826 - 1818 

Direnç: 1848 - 1862 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününde açılışı55,74 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 56,14 en 
düşük 55,10 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %-0,86 azalışla işlem gören Brent petrol 55,16 
dolardan alıcı buluyor.     
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