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InvestAZ Yatırım:  

Borsa İstanbul Geri Döndü 

Borsa İstanbul’un zorlu geçen şubat ayı sonrası dönüşü güçlü oldu. Mart ayının ilk gününe %2 artışla 1.500 
seviyesini aşarak başlayan BIST-100 endeksi, seansın sonuna yaklaşılırken getirisini %3’ün de üzerine 
çıkararak 1.518 seviyesine kadar yükseldi. Öğleden sonra banka hisselerinde yaşanan artışla birlikte yukarı 
yönlü hareketi kuvvetlenen BIST-100 ve BIST-30 endeksleri, borsa yatırımcılarını memnun etti. Dolar/TL 
için de yüksek volatiliteye sahne olan şubat ayında 7,40 seviyesinin aşılmasının ardından bugün %2,46 
düşüşle 7,24 seviyelerine geri geldik. Kademeli normalleşme kararlarının konuşulacağı Cumhurbaşkanlığı 
kabinesi saat 16:00’da toplandı. Akşam saatlerinde kararların açıklanması beklenirken finansal piyasalar 
ekonomide kademeli açılma beklentisiyle hızlı yükseldi.  

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftaya Yoğun Alıcılı Başladı BIST100 %3,16 yükselirken 1.517 seviyesinde, BIST30 ise 

%2,65 artışla 1.596 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise gerilemeye devam etti. Dolar 

7,23’e gerilerken, Euro 8,72 seviyesinde. Gram altın ise 404 Liradan işlem görüyor. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 

 Bakan Pekcan, yarın saat 11.30'da, 2021 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla 

açıklayacak. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.2687 (Önceki 17.0978) oldu. 

 Johnson & Johnson CEO'su: “Aşının normal dondurucuda saklanması yeterli. Aşımız dünyaya ve 

ABD'ye umut sağladı. Aşı üretim hedeflerine ulaşacağımıza güvenim tam. Klinik veriler aşının 

varyantlara karşı güçlü yanıt olacağını gösteriyor” 
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BIST 100 

BIST100 güne başlangıcını 1.492 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1.519 en düşük 

1.491 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1.519 seviyesinden işlem görüyor. Günü %3,23 artışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 22 milyar TL civarında. 

Destek: 1.510 

Direnç: 1.520 

 

Şirket Haberleri: 

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş (SAYAS): Bilindiği üzere üretim tesisimizin yer 

aldığı SAYAS Kemalpaşa Yerleşkesi, ilişkili tarafımız Ateş Wind Power'a aittir. Ateş Wind Power tarafından 

yerleşkede yapılan yatırım sonucu 1700 metrekare ek kapalı üretim ve stok sahası oluşturlmuş ve Şirketimiz 

tarafından kabul işlemleri tamamlanmıştır. 

Bera Holding A.Ş. (BERA): Şirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı 

Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem 

gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların 

çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketimizin taraf 

olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların 

sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası 

düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri 

kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının 

hesaplandığı ifade edilmiştir. 

28.02.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen 

kararlar çerçevesinde bu güne kadar 115.049.341.-TL nakit girişi, 16.557.357.-TL yargılama ve vekalet 

ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 98.491.984.-TL nakit girişi sağlanmıştır. 

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO): Şirketimizin Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde yer 

alan ve halihazırda seçkin ve uluslararası boyutta kurumsal kiracılarımızdan olan kiracımızla, 15 Mart 2021 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, brüt 476 m2 (yarım kat) yüzölçümünde ve ofis niteliğindeki 

bağımsız bölümün, 8 yıl süreli, aylık kira ödemeli olarak kiralanması için ek bir sözleşme imzalanmıştır. Bu 

sözleşme sonrası Mistral İzmir projemizde sözleşmeler gereği aylık tahakkuk eden toplam kira tutarı KDV 

hariç 1.013.000 TL'ye ulaşmıştır. Aynı söz konusu kiracımızla ek bir yarım kat daha kiralanması için de 

görüşmelerimiz devam etmektedir. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,4195 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,4326 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,2183 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,2388 

seviyesinden işlem gören kur, günü %-2,51 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk destek 7,1600 seviyesinde. 
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Destek: 7,1600 - 7,0800 

Direnç: 7,3700 - 7,5100 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 8,9743 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,9994 en 

düşük 8,7048 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7295 seviyesinde hareket eden kur günü %2,67 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,6200 seviyesinde. 

Destek: 8,6200 - 8,5200 

Direnç: 8,9200 - 9,1100 

EURUSD 

1,2068 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,2101 en düşük 

1,2028 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,2054 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,1 azalışla 

kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,200 seviyesinde. 

Destek: 1,2000 - 1,2000 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1731 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1760 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1731 olarak gören değerli metalin, 1740 günü %0,77 artışla tamamlaması bekleniyor. Ons 

Altın için ilk direnci 1757 seviyesinde. 

Destek: 1.727 – 1.715 

Direnç: 1.757 – 1.773 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde 65,56 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 

65,91 seviyesini görürken, en düşük 64,59 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 64,60 seviyesinden işlem 

gören Brent Petrol %0,28 artışla işlem görüyor. 
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