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Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlendiğine dair güçlü kanıtlar var. Alman hükümeti
geçtiğimiz haftalarda zehirlenerek hastaneye kaldırılan, Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Rus
muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlendiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu duyurdu.
Rus borsasındaki satış Borsa İstanbul’a da sıçradı. Akşam seansının kapanışına giderken Rusya
borsasına gelen ani satış baskısına paralel Borsa İstanbul da yönünü aşağı çevirdi. Kritik 1080
direncini henüz kırmayan endekste kapanış yakından takip edilecek.
“2023 yılına kadar Türkiye'den iki fintech unicornu çıkar”. Startsup Watch Kurucu Ortağı İhsan
Elgin, 2023 yılına kadar, ödeme sistemleri alanında Türkiye'den en az iki fintech unicornunun
çıkmasını beklediğini söyledi.
Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun görünümünü negatife çevirdi. Fitch Ratings, Türkiye'nin ülke kredi
notunun görünümünü durağandan negatife indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu'nun
görünümünü negatife çevirdi.
Bilim insanlarından Rusya ve Çin aşılarına karşı uyarı geldi. İngiltere’de Oxford ve Amerika’da
Johns Hopkins gibi kuruluşlardan konu ile ilgili uzmanlar uyardı. Rusya ve Çin’de üretildiği
söylenilen aşıların etkin maddelerinin salgını engellemek adına yetersiz olacağı görüşü hakim.
Johns Hopkins Üniversitesi'nde aşı araştırmacısı olarak çalışan Anna Durbin; “Etkisi %70 bile olur
mu bilmiyorum. Belki %40 olur. Ancak bu elimizde hiçbir şey olmamasından daha iyidir" ifadelerini
kullandı.
Japonya'da yeni başbakan adayı belli oldu. Japonya'da istifa eden Abe’nin yerine Kabine Baş
Sekreteri Suga Yoşihide adaylığını açıkladı. Liberal "Abenomics" ekonomi politikalarını
sürdüreceğini kaydeden Suga, Kuzey Kore ile mevcut "alıkonulanlar sorununun" çözülmesi için tüm
çabasını göstereceğini belirtti.
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BİST 100:
Güne 1086,09 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1091,3 en düşük 1079,83
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1086,64 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %0,13 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 11,3264 milyar TL
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1092,85 seviyesinde.
Destek: 1070,98 - 1056,76 - 1049,11
Direnç: 1092,85 - 1100,5 - 1114,72

Şirket Haberleri:
Global Yatırım Holding (GLYHO): Dünya Gazetesi twitter hesabında yayınlanan ifadelere göre;
GlobalYatırımHolding. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: "Piyasalar bu şartlarda devam ederse
Naturalgaz konusundaki plan devam ediyor. Halka açılma için dışarıdan da çok talep var. SPK iznini
bekliyoruz." Dedi.
Tav Havalimanları (TAVHL): Tav Havalimanları, geri alım programı kapsamında 70.000 adet şirket hissesi
14,98 TL fiyattan TAVHL tarafından geri alınmıştır.
Enka İnşaat (ENKAI): Pay geri alım programı kapsamında ortalama 6,43 TL fiyattan 729 bin adet alım işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Sasa Polyester(SASA): Sasa Polyester'e ait Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki atıl arsa ve
üzerindeki taşınmazın 30.000.000 TL bedel ile satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.
CEO Event (CEOEM): CEO Event tarafından, yurtdışına dış ticaret şirketi üzerinden nitril medikal eldiven
satışı gerçekleştirmek üzere, 3.956.367 TL (KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.
Balatacılar Balatacılık Sanayi (BALAT): Yönetim Kurulu, mevcut 12.165.862 TL çıkarılmış sermayesini %100
oranında bedelli olarak 24.331.724 TL’ye artırılmasına karar vermiştir.

USDTRY:
Güne 7,3694 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3933 en düşük 7,3587
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3896 seviyesinde hareket eden kur günü %0,28 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3900 seviyesinde.
Destek: 7,3373 - 7,3056 - 7,2847
Direnç: 7,3900 - 7,4109 - 7,4427
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EURTRY:
Haftanın üçüncü işlem gününe 8,7778 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7909
en düşük 8,7333 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7484 seviyesinde hareket eden kur günü %0,36 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,7486 seviyesinde.
Destek: 8,7486 - 8,7175 - 8,6685
Direnç: 8,8287 - 8,8777 - 8,9089
EURUSD:
1,1912 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1930 en düşük 1,1822
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1837 seviyesinde hareket eden parite günü %0,64 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1873 seviyesinde.
Destek: 1,1873 - 1,1832 - 1,1763
Direnç: 1,1983 - 1,2052 - 1,2093
XAUUSD:
Güne 1969 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1973 en düşük 1940 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1942 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,43 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons
altın için ilk desteği 1958 seviyesinde.
Destek: 1958 - 1946 - 1929
Direnç: 1988 - 2005 - 2017
BRENT:
Haftanın üçüncü işlem gününe 45,94 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 46,16 en
düşük 45,33 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,53 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,77 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 45,53 seviyesinde.
Destek: 45,53 - 45,18 - 44,8
Direnç: 46,27 - 46,65 - 47
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