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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Zorlu Haftayı Kapatıyor 

Borsa İstanbul’da artan volatilitenin haftanın son işlem gününde dengelenme süreci yaşanıyor. BIST100 
endeksi sert düştüğü haftayı 1.480 seviyesinden çok uzaklaşmayarak kapatmaya çalışıyor. Yabancı 
satışlarının arttığı haftada Borsa İstanbul’un yabancı takas oranı rekor düşük seviyelere gerilemiş durumda.  
Çarşamba gününü %4,5 düşüşle kapatan BIST100 endeksi dün 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.433’e 
kadar geriledi. Bu seviyenin güçlü destek olmasının ardından dün 1.495’e kadar yükselen bir endeks 
izlemiştik. Haftanın sonu yaklaşılırken ABD borsalarında devam eden ancak sınırlı kalan satışlara paralel 
yurt içi borsalarda da hacim 40 milyar TL’ye yakın olarak gerçekleşti ve düşüş %1,50 seviyelerinde. ABD 
borsalarında ilk yarım saatte satışlar yavaşça derinleşerek BIST endekslerini de aşağıya çekmeye devam 
ediyor. Gümüş fiyatlarında devam eden yükseliş ise yakından takip edilmesi gereken bir diğer gelişme 
olarak önemini korumakta. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftayı Satışla Tamamlıyor BIST100 %1,1 düşüşle 1.481 seviyesine gerilerken, BIST30 

%1,13 eksiyle 1.584 puana düşüş gösterdi. Döviz kurlarında ise gözle görülür gerileme yaşandı. 

Dolar 7,30 seviyesinin altına gerileyerek 7,29 seviyesinde seyrederken, Euro 8,87 seviyesinde. Ons 

altın ise 1.866 $’a yükseldi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Elon Musk ile görüşme) Uzayla ilgili müşterek çalışma yaptık, Türksat 

4'ü gönderdik 5'e hazırlanıyoruz, Musk ile ortak çalışma durumu söz konusu. Bunun yanında 

müşterek neler yapabiliriz, bunu kendileriyle konuştuk. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.9814 (Önceki 16.9908) oldu. 

 Johnson & Johnson'un Covid19 aşısı küresel testlerde %66 etkili bulundu. Johnson & Johnson 

covid-19 aşısının ABD'de etkinlik oranı % 72, Latin Amerika'da % 66 Johnson & Johnson'un Covid19 

aşısı ciddi hastalığı önlemede %85 etkili bulundu. 

 Novartis, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısına imalat kapasitesi sağlamak için ön anlaşma imzaladı. 
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BIST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.485 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.496 en düşük 

1.474 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.487 seviyesinden işlem görüyor. Günü %0,77 azalışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 25 milyar TL civarında.  

Direnç: 1.488 

Destek: 1.473 

 

Şirket Haberleri: 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL): Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 2 yıl geçerli olacak 

şekilde ve yaklaşık 30.000.000 TL bedelli yeni bir Şebeke Ekipmanları siparişi alınmıştır. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,3343 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,3849 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,2786 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,2905 

seviyesinden işlem gören kur, günü %-0,6 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk destek 7,2500 seviyesinde. 

Destek: 7,2500 - 7,2100 

Direnç: 7,3600 - 7,4200 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 8,9043 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,9400 

en düşük 8,8373 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8620 seviyesinde hareket eden kur günü %0,47 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,8200 seviyesinde. 

Destek: 8,8200 - 8,7800 

Direnç: 8,9200 - 8,9800 

EURUSD 

1,2126 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2156 en düşük 

1,2094 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2151 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,21 artışla 

kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 
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XAUUSD 

Açılış saatinde 1.842 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.875 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.840 olarak gören değerli metalin, 1.860 günü %1,65 artışla tamamlaması bekleniyor. Ons 

Altın için ilk direnci 1.885 seviyesinde. 

Destek: 1.850 – 1.827 

Direnç: 1.885 – 1.898 

BRENT 

Haftanın son işlem gününde 54,96 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 

55,99 seviyesini görürken, en düşük 54,91 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 55,91 seviyesinden işlem 

gören Brent Petrol %1,47 artışla işlem görüyor. 
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