
 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 
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yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
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InvestAZ Yatırım:  

Yeni Haftaya Başlarken 

 KDV indirimi yeme-içme sektöründe hareketliliği yüzde 20 artırdı. Yeme-içme hizmetlerinde 

KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sonrası sektördeki hareketlilik yüzde 20 arttı 

 Altın "Kovid-19 tedavisine" ilişkin haberler ile düştü. Altın fiyatları, Kovid-19 tedavisine ilişkin 

haberler ve ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentiler ile düştü 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam 

ediyor. Cumhurbaşkanı: “Sektördeki firma sayısın 56'dan bir 500'e çıkmış olması bu alandaki 

dinamizmin en önemli göstergesidir.” Diyerek savunma sanayinin güçlü ilerleyişinden bahsetti. 

 Rusya'dan art arda S-400 açıklaması: İmzalar atıldı mı? Türkiye'nin Rusya'dan S-400 için ek 

sevkiyat alacağı konusunda Moskova'dan gün boyu farklı haberler geldi. Türkiye ile Rusya'nın 

ikinci sevkiyat için imzaları attığı haberi heyecan uyandırırken bir süre sonra gelen son haber 

şimdilik imzaların atılmadığını bildirdi. 

 Söktaş’tan ortaklık açıklaması.  Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret, bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği’ne 

ortak almak için görüşmelere başladığını açıkladı. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BİST 100: 

Dün endeksin 1109,88 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1141,32 ve en 
düşük 1106,71 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %1.50 azalışla tamamladı.    

Destek: 1116,59 - 1106,37 - 1098,82 

Direnç: 1121,36 - 1135,91 - 1146,13 
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USDTRY: 

Güne 7,3276 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,3506 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,3274 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3274 - 7,4157 - 7,4621 

Direnç: 7,3727 - 7,4163 - 7,4679 

EURTRY: 

Güne 8,6566 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,6691 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,6102 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,6102 - 8,5631 - 8,5088 

Direnç: 8,7116 - 8,7659 - 8,8131 

EURUSD: 

Güne 1,1796 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1795 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1887 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1820 - 1,1778 - 1,1753 

Direnç: 1,1887 - 1,1912 - 1,1954 

XAUUSD: 

Güne 1931.26 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1931.49 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 
altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1942 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1942 - 1951 - 1967 

Direnç: 1922 - 1909 - 1897 

BRENT: 

Güne 45,454 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 45,462 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 45,825 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 44,699 - 44,034 - 43,572 

Direnç: 45,825 - 46,287 - 46,952 
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