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InvestAZ Yatırım:  

Borsada Haftanın İlk Günü Hafif Alıcılı 

 ABD’li enerji şirketlerinin Türkiye ilgisi. Karadeniz’de keşfedilen enerji kaynağıyla ilgili yabancı 

şirketlerin uzun süredir bölgeye ilgili oldukları, araştırma çalışmaları yaptığı ifade edildi. Dönemin 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, Karadeniz'de daha 

önce Exxon Mobil, Petrobras gibi şirketlerle de arama anlaşmaları yapıldığını açıklamıştı. 

 TLREF, TCMB açıklaması sonrası çift hanelere ulaştı. BIST repo gösterge faizi, TCMB'nin,Borsa 
İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında, TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının 
azaltılabileceğini açıklaması sonrasında, son 6 ayın en yükseğini gördü 

 Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki 
selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama 
çalışmalarının sürdüğünü bildirdi 

 Parite güçlenmeye devam ediyor. Euro, yatırımcıların dip noktalardan alıma geçmesiyle dolar 
karşısında 1.18 seviyesinin üzerinde tutundu. 

 Skandal şirket Wirecard Dax Endeksi'nden çıkarıldı. Bilançosunda kayıp olan 1.9 milyar euro ile 
gündeme gelen Almanya merkezli ödeme şirketi Wirecard AG'nin payları hisse senedi endeksi 
Dax'tan çıkarıldı. 

 Roubini'den doların geleceğine dair çarpıcı tespit. 2008’i tahmin eden kriz kahini; “Doların hem 
güçlü hem de zayıf yanları var. Zamanla bunlar onun küresel pozisyonunun altını oyabilir de 
oymayabilir de” diyerek Dolar’ın alım gücünün küresel etkisinin azaldığını söyledi. 

 
 
 
 
 
 
 
BİST 100 

Güne 1111,21 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1118,11 en düşük 1107,77 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1115,89 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,22 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 14,8537 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1131,9 seviyesinde.   

Destek: 1097,29 - 1084,69 - 1062,68 

Direnç: 1131,9 - 1153,91 - 1166,51 

USDTRY         

Güne 7,3126 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3826 en düşük 7,2898 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3648 seviyesinde hareket eden kur günü %0,45 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3856 seviyesinde.     
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Destek: 7,2438 - 7,1545 - 7,1020         

Direnç: 7,3856 - 7,4381 - 7,5273   

EURTRY         

Haftanın ilk işlem gününe 8,6351 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7422 en 

düşük 8,5968 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7138 seviyesinde hareket eden kur günü %0,5 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,7645 seviyesinde. 

Destek: 8,5392 - 8,4027 - 8,3138         

Direnç: 8,7645 - 8,8535 - 8,9899   

EURUSD         

Güne 1,1795 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1851 en düşük 

1,1785 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1829 seviyesinde hareket eden parite günü %0,24 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1869 seviyesinde.  

Destek: 1,1740 - 1,1683 - 1,1611         

Direnç: 1,1869 - 1,1941 - 1,1998           

XAUUSD         

Güne 1940 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1962 en düşük 1930 seviyelerini gördü. 

Şu saatlerde 1949 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,29 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 

altın için ilk direnci 1960 seviyesinde.         

Destek: 1916 - 1892 - 1871         

Direnç: 1960 - 1980 - 2005   

BRENT         

Haftanın ilk işlem gününe 44,8290 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 45,4880 en 

düşük 44,8290 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,2205 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,36 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 45,5373 seviyesinde.  

Destek: 44,07 - 43,36 - 42,6         

Direnç: 45,54 - 46,3 - 47,01          
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