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InvestAZ Yatırım: FED Mücadeleye Devam Ediyor  

FED, pandemiden etkilenen ülkelerin ekonomilerini desteklemek amacıyla başlattığı acil borç 

verme programını 31 Aralık’a kadar uzattığını açıkladı.  

Goldman Sachs, ABD dolarının küresel rezerv para olan rolünün tehdit altında olduğunu belirtti. 

Goldman stratejistleri, "Doların rezerv para olarak ömrüne ilişkin gerçek endişeler ortaya çıkmaya 

başladı," dedi ve "Altın, özellikle hükümetlerin kendi para birimlerinin değerlerini düşürdükleri ve 

reel faizleri tüm zamanların en düşük seviyelerine ittikleri içinde bulunduğumuz bu dönem gibi 

zamanlarda, 'nihai merci' para birimi durumunda," değerlendirmesinde bulundu. 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) bankalardan hissedarlara kâr payı ödemelerini ve hisse geri 

alımlarını daha uzun bir süre durdurmalarını istedi.   

 

BİST 100: 

Güne 1197,1 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1198,16 en düşük 

1170,9 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1172,76 

seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde -1,92 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük 

işlem hacmi yaklaşık olarak 19,7908 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1192,21 

seviyesinde. 

Destek: 1192,21 - 1188,74 - 1183,14 

Direnç: 1201,28 - 1206,88 - 1210,35 

 

USDTRY: 

Güne 6,8623000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 6,9789000 en 

düşük 6,8560000 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 6,9549000 seviyesinde hareket eden kur günü 

yüzde 1,35 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 6,9358600 seviyesinde. 

Destek: 6,8143200 - 6,7666400 - 6,6927800 

Direnç: 6,9358600 - 7,0097200 - 7,0574000 
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EURTRY: 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,0612200 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en 

yüksek 8,1875340 en düşük 8,0422100 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,1607250 seviyesinde 

hareket eden kur günü yüzde 1,06 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,2070260 

seviyesinde. 

Destek: 7,9564270 - 7,8374130 - 7,7058270 

Direnç: 8,2070260 - 8,3386140 - 8,4576260 

 

EURUSD: 

1,1753500 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1774500 en 

düşük 1,1698750 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1731200 seviyesinde hareket eden parite günü 

yüzde -0,17 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1667730 seviyesinde. 

Destek: 1,1667730 - 1,1583870 - 1,1527030 

Direnç: 1,1808430 - 1,1865270 - 1,1949130 

 

XAUUSD: 

Güne 1943 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1981 en düşük 1907 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1942 seviyesinde hareket eden değerli metal günü kazançsız 

kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk desteği 1913 seviyesinde. 

Destek: 1913 - 1884 - 1868 

Direnç: 1958 - 1975 - 2004 

 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 44,02900 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 

44,32450 en düşük 43,57250 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,74450 seviyesinde hareket eden 

emtia günü yüzde -0,58 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 43,21283 

seviyesinde. 

Destek: 43,21283 - 42,42417 - 41,93783 
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Direnç: 44,48783 - 44,97417 - 45,76283   
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