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InvestAZ Yatırım:  

Küresel Satış Dalgası 

Dünkü küresel sert satış dalgasına paralel 1,467’ye kadar gerileyen BIST100’ü zor bir gün bekliyor. BIST30 
vadelilerinin seans öncesi %0,91 değer kaybettiğini izliyoruz. ABD ve Avrupa borsa endeks vadelilerinin 
ekside olduğu günde satış dalgasının haftanın devamına yayılması muhtemel gözüküyor. Dün FOMC 
toplantısı ve Fed başkanı Powell’ın konuşması takip edilmişti. Para politikasının pandeminin etkisini 
artırdığı günlerde devam edeceğini ve kesilmeyeceğini söyleyen Powell, aylık $120 milyar varlık alımının 
devam edeceğini ve yakın zamanda bitmeyeceğini belirtti. Altın ve gümüş için aslında oldukça pozitif olan 
Fed toplantısı sırasında emtiaların fiyatları büyük değer kaybetti.  

 

Satır Başları: 

 Borsaların Satışla Açılması Bekleniyor BIST100 dünkü seansta %4,5 güçlü satışla 1.467 puan 

seviyesine gerilerken, BIST30 %3,77 düşüşle 1.575 seviyesine geldi. Döviz kurları ise yatay seyirde 

güne başladı. Dolar 7,41 seviyesinden işlem görürken, Euro 8,97 seviyesinden alıcı buldu. 

 Bankaların açık hesap, ek hesap gibi adlarla tanımladığı kredili mevduat hesaplarının (KMH) faizleri 

yükseliyor. Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları çerçevesinde kredi faizlerindeki artışa paralel 

yükseliş eğilimine giren kredili mevduat hesaplarında 25 Şubat’tan itibaren aylık % 1,89 faiz 

alınacak. Gecikme faizi de % 2,19 olarak hesaplanacak. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aralık ayında toplam 28,1 milyar TL sabit yatırım tutarı olan 1.181 

teşvik belgesi düzenledi. 

 Wall Street'te Ekim ayından bu yana görülen en sert düşüşün yaşanmasının ardından bu sabah 

Asya seansında ABD vadeli endeksleri aşağı yönlü bir seyir izlemeye devam ediyorlar. 

 Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2 gün süren toplantısının ardından açıklama yapan Fed, 

ekonominin zayıflamakta olduğuna dair son dönemdeki işaretlerin bilincinde olduğunu ortaya 

koymakla birlikte politika faizi duruşunda değişiklik yapmadı. 
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BIST 100 

BIST100 endeksi açılışta 1.536 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.541 en düşük 

1.467 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.467 seviyesinden işlem görüyor. Günü %4,5 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 34 milyar TL civarında seyrediyor. 

Direnç: 1.506 

Destek: 1.467 

Şirket Haberleri: 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): Şirketimiz tarafından yayınlanan 17 Kasım 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihli 

Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin Mali'deki 40 MW kurulu güce 

sahip Akaryakıt Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ("EDM") ile olan ve süresi sona eren mevcut 

sözleşme, yeni sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 27 Ocak 2021 

tarihi itibarıyla, EDM ile Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve %100 bağlı ortaklığı Aksa Mali SA arasında imzalanan 

anlaşmalar uyarınca: 

i)40 MW kurulu güce sahip Enerji Santrali'nin 30 MW kurulu güce denk gelen üretimi, Avro cinsinden 

garantili kapasite bedeli karşılığında EDM tarafından 3 yıl boyunca satın alınacaktır. 

ii)Mevcut santrale ek olarak, Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından 20 MW kurulu güce sahip Enerji Santrali 

2021 yılı ikinci çeyreğinde kurulacak olup, bu kurulu güce denk gelen üretimi, Avro cinsinden garantili 

kapasite bedeli karşılığında EDM tarafından 3 yıl boyunca satın alınacaktır. Yeni sözleşme kapsamında hem 

vade uzatımı hem de 30 MW'dan 50 MW'a garantili kapasite artışı sağlayan Aksa Enerji Üretim A.Ş., 

küreselleşme stratejisi kapsamında Afrika'daki konumunu pekiştirmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,4139 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4312 en düşük 7,3952 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4114 seviyesinde hareket eden kur günü %0,03 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3900 seviyesinde. 

Destek: 7,3900 - 7,3800 

Direnç: 7,4300 - 7,4500 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 8,9783 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

8,9962 en düşük 8,9499 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9742 seviyesinde hareket eden kur günü %0,04 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9500 seviyesinde. 

Destek: 8,9500 - 8,9300 

Direnç: 9,0000 - 9,0200 
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EURUSD 

1,2106 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2115 en düşük 1,2082 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2095 seviyesinde hareket eden parite günü %0,08 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Ons Altın seans 1.841 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1.845 seviyesi görülürken,  

en düşük 1.834 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde seviyesinden işlem gören  Ons Altın günü %0,26 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk destek 1.832 seviyesinde. 

Destek: 1.832 – 1.827 

Direnç: 1.843 – 1.849 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününde 55,28 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 55,41 en 

düşük 55,09 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %0,7 azalışla işlem gören Brent petrol  55,14  

dolardan alıcı buluyor.  

http://www.investaz.com.tr/

