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InvestAZ Yatırım:  

Borsada Satış İkinci Turunda 

Sabahki kayıplarını kısa sürede geri alan Borsa İstanbul’da ikinci bir satış dalgası ile 1.472’den 1.450’ye 
gelindi. Dün başlayan küresel hisse piyasalarındaki satış dalgası bugün de devam ediyor. Avrupa’nın büyük 
endeksleri bugün de %1-%2 bandında değer kaybı yaşıyor. ABD vadelilerindeki düşüş de şimdi TCMB 
başkanı Ağbal’ın sabah 2021-1 Enflasyon Sunumu’nda yaptığı açıklamalara odaklanan piyasalarda satış 
baskısı öğle saatlerinde devam ediyor. Ağbal yaptığı konuşmada enflasyonda yükseliş trendinin yükselen 
emtia fiyatları sebebiyle sorun teşkil etmeye devam ettiğini söyledi. Sıkı para politikasının devamlılığına 
vurgu yapan Ağbal, %5 enflasyon hedefi doğrultusunda 2021 yıl sonu enflasyon hedefini %9,4 olarak 
koruduklarını söyledi. Türk Lirası dolar karşısında 7,42’ye kadar çıkmasının ardından tekrar 7,38’e kadar 
geriledi.  

 

Satır Başları: 

 Borsaların Öğle Saatlerinde Satıcılı Seyrediyor BIST100 %0,90 eksiyle 1.454 seviyesine düşüş 

gösterirken, BIST30 %0,98 düşüşle 1.559 seviyesine geriledi. Döviz kurları ise hafif satıcılı bir gün 

geçiriyor. Dolar kuru 7,38 seviyesindeyken Euro 8,94 olarak işlem görüyor. Gram altın ise 436 

Liradan spot piyasalarda alıcı buldu.  

 Enflasyon Raporu 2021-I sunumunda Naci Ağbal, "Enflasyonun, % 70 olasılıkla, 2021 yılı sonunda 

% 7,3 ile % 11,5 aralığında (orta noktası % 9,4), 2022 yılı sonunda % 4,6 ile % 9,4 aralığında (orta 

noktası % 7,0) gerçekleşeceği öngörülmektedir." dedi.  

 TCMB Başkanı Naci Ağbal enflasyonun % 5 hedefine 2023 sonunda ulaşacağını belirtirken, 

enflasyon görünümünün kötüleşmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırabileceklerini ifade 

etti. 

 TÜİK: Ekonomik güven endeksi Ocak'ta 96,2 (Önceki 86,4) oldu. 

 Johnson & Johnson, Covid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşının klinik testlerinin erken sonuçlarını 

gelecek hafta açıklayacak. 
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BIST 100  

Dün endeksin 1.455 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.472 ve en düşük 

1.431 seviyesini gören BIST100 endeksi günü %0,81 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 

endeksi günü 12,1 milyar TL hacimle kapattı. 

Direnç: 1.431 

Destek: 1.472 

 

Şirket Haberleri: 

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS): Şirketimizin, yurtdışı satış ağına Amerika Birleşik Devletleri 

ve Kanada eklenmiştir. Amerikan Birleşik devletlerinde yerleşik, boya ve otomotiv sektörüne 20 yıldır ürün 

tedarik eden bir firma ile, ürünlerimizin satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirilmesi amacıyla 

3 yıllık distribütörlük sözleşmesi, 26 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır. 3 yıllık dönem sonrasında, 

tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla, sözleşme 3 yıl daha uzayacaktır. 

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO): Bağlı ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. Aş Almanya da 

yerleşik Sloane Consulting GmbH şirketi ile stratejik işbirliği ortaklık ve % 50/50 eşit oranda yeni şirket 

kuruluşu ile sektörel yatırım fırsatlarını yurtiçi ve yurtdışında değerlendirmek üzere üzere bugün 

(28.01.2021) görüşmelere başlayacaktır.Gelişmeler KAP açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi 

(DMO) tarafından bugün ( 28.01.2021 tarihinde) Şirketimize 800.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q 

PCR Tespit Kiti sipariş edilmiştir.  

 

USDTRY 

Güne 7,4139 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,3842 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,3500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3500 - 7,3200 

Direnç: 7,4200 - 7,4600 

EURTRY 

Güne 8,9783 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,9403 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,9100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,9100 - 8,8800 

Direnç: 8,9800 - 9,0300 

EURUSD 

Güne 1,2106 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2093 seviyelerinde fiyatlanıyor.  
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Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Güne 1.841 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.837 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.834 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.834 – 1.828 

Direnç: 1.844 – 1.850 

BRENT 

Güne 55,28 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 55,14 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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