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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Güçlü Toparlanma 

İki gündür sert satılan borsalar sert satıcılı başladığı günde kayıplarını geri alarak yükseldi. BIST100 endeksi 
1.431’e kadar düştükten sonra kapanışa yaklaşılırken günün zirvesi olan 1.491’i gördükten sonra şu 
sıralarda 1.487 seviyesinde bulunuyor. ABD borsaları açılmadan önce endeks vadelilerinde yükseliş takip 
ediliyor. Dün %2,5 değer kaybeden S&P500 bugün kayıplarının bir kısmını geri aldı. Avrupa borsalarında da 
toparlanma yaşandı. Bugün yurt içi piyasalar sabah TCMB başkanının sunumuna ve Türk Lirası ile Türkiye 
ekonomisinin 2021 hedefleri doğrultusunda konuşmalarına odaklandı. 3 Şubat tarihinde açıklanacak olan 
2021 yılı Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bugünkü sunumda anlatılanlar ve 2021 yılının 
görünümü şekillenecek. Beklenti ortalaması enflasyonun aylık %1,51 artış ve yıllık %14,78 olarak 
gerçekleşeceği yönünde oluştu. Uzun bir süredir sabit seyreden Dolar ve Euro kurlarının da gidişatı 
belirleyecek. 

 

Satır Başları: 

 Borsalarda Akşam Saatlerinde Güçlü Toparlanma Oldu BIST100 %1,89 artışla 1.494 seviyesine 
yükselirken, BIST30 %1,39 yükselerek 1.596 seviyesine geldi. Döviz kurları ise yatay seyirde devam 
etti. Ons Altın ise 1.860 $’a yükseldi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama aşamasında. 
İkinci nesil bir aşımızın da çalışmaları devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli üretimi 
konusunda çalışıyoruz.” dedi. 

 TCMB PPK: “Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate 
alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine 
ulaşılması odağında belirlenecektir.” 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.9908 (Önceki 16.9241) oldu. 

 ABD'de 4.çeyrekte GSYH(Flaş) %4,0 (Beklenti %4,3) olarak açıklandı. 

 

BIST 100 

Güne 1453 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1492 en düşük 1431 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1486 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü % 1,32 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 32 milyar TL 
seviyesinde. 

Destek: 1.459 

Direnç: 1.492 

Şirket Haberleri: 
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Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF): Şirketimizin 28.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, bağlı 
ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 550.000 TL'den 40.000.000 TL'ye 
yükseltilmesine karar verilmiştir. 

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK): Şirketimizin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi 
için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla 
yapılan makine parkı yatırımları kapsamında; Büküm makinesi (240.000 USD) ve Katlama makinesi (70.000 
USD) alınmasına karar verilmiştir. Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak kullanımında pozitif 
katkılar sağlayacak bu yatırım harcamaları, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteklediği Verimlilik 
Artırıcı Projeler (VAP) kapsamındadır. 

 

USDTRY 

Güne 7,4139 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4312 en düşük 7,3569 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3654 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,65 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3400 seviyesinde. 

Destek: 7,34000 - 7,3100 

Direnç: 7,4100 - 7,4600 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 8,9783 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 
8,9962 en düşük 8,9183 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9432 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,39 
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9100 seviyesinde. 

Destek: 8,9100 - 8,8700 

Direnç: 8,9900 - 9,0300 

EURUSD 

1,2106 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2142 en düşük 1,2080 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2128 seviyesinde hareket eden parite günü %0,19 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 
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Güne 1841 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1861 en düşük 1834 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1840 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,97 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
Altının ilk direnci 1868 seviyesinde. 

Destek: 1842 - 1824 

Direnç: 1868 - 1878 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 55,28 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 56,20 
en düşük 54,98 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 55,99 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,83 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. 
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