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InvestAZ Yatırım:  

Küresel Piyasalarda Karışık Fiyatlamalar Devam Ediyor… 

Haftanın dördüncü işlem gününde, global piyasalarda dolarda yaşanan zayıf görünüm ile birlikte G-10 ve 
gelişmekte olan ülke para birimlerinin bir çoğunda değer kazanımlarının yaşandığı izleniyor. Gelişmekte 
olan ülke para birimleri içerisinde TL’nin dolara karşı en fazla değer kazanan para birimi olduğu görülüyor. 
Küresel piyasalarda endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda yaşanan değer 
kazanımlarının BİST-100 endeksine olumlu yansımaları görülmekte. Yurtiçinde TL varlıklarda normalleşme 
eğilimi ve CDS risk priminde gerilemenin endekste yukarı yönlü isteği desteklediği izleniyor. Gün içerisinde 
global piyasalarda açıklanan İmalat PMI verilerinde yaşanan yüksek seyrin borsalar üzerinde olumlu 
yansımaları görülürken, tahvil piyasasında getiri bacağında yaşanan zayıf seyir dikkat çekmeye devam 
ediyor. Diğer taraftan, VIX endeksinin 18,33 değerine gerilediği izlenirken, Ons altın fiyatlamalarında 
toparlanmanın devam ettiği görülüyor.  Günün geri kalanında veri takvimde önemli bir akış bulunmuyor. 
Fakat, OPEC toplantısı ile ilgili gelebilecek haber akışları ve açıklamalar takibimizde olmaya devam edecek.  

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksi gün sonuna doğru pozitif seyrini koruyor. Gün içerisinde, 1399-1422 bölgesi 

aralığında hareket eden endeks tarafında TL’de yaşanan değer kazanımı ve CDS risk priminde 

gerilemenin endeks fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülüyor.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün bir araya geldiği 

yerli yatırımcılara, "Yüksek enflasyon ve beklentiler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor. 

Enflasyonu yüzde 5'e indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız" dedi. (Kaynak: Habertürk) 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haftalık Para ve Banka 

İstatistikleri verilerine göre; 26 Mart sona eren işlem haftasında Merkez Bankası Rezervleri bir 

önceki haftaya göre % 2,71 azalış ile 90,640 milyar dolara geriledi. İlgili dönemde, Altın rezervleri 

bir önceki haftaya göre % 1,23 artış ile 39,746 milyar dolara yükselirken Brüt Döviz rezervleri bir 

önceki haftaya göre % 5,57 azalış ile 50,894 milyar olarak gerçekleşti. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Menkul Kıymet İstatistikleri 

verilerine göre, Yurt dışı yerleşiklerin 26 Mart sona eren işlem haftasında hisse senetlerinde 813,9 

milyon dolar ve DİBS’te 1,104 milyar dolar satıcılı konumda oldukları görülüyor.  

 ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisi üzerinde 64,7 düzeyinde 

açıklandı.  

 

BIST 100  

Güne pozitif başlangıç yapan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1422 en düşük 1399 seviyelerini 

gördü. Kapanışa doğru BIST100 endeksinde olumlu havanın korunmaya devam ettiği izleniyor. Endeksin 

günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 18,3 milyar TL seviyesinde. 

Destek: 1411- 1405 

Direnç: 1427- 1436 
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Şirket Haberleri 

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. 

31.03.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen 

kararlar çerçevesinde bu güne kadar 124.340.143.-TL nakit girişi, 17.277.026.-TL yargılama ve vekalet 

ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak  toplam 107.063.117.-TL nakit girişi sağlanmıştır. 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY): Şirketimiz portföyünde yer alan Çanakakale'deki 

taşınmaza ilişkin güncel durum hakkında bilgi. 

22.05.2018 tarihinde satın alınan Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 175 Ada 3 Parsel'de yer alan "Altı Katlı 

Betonarme İşyeri" nitelikli taşınmazımız, yıkılıp yeniden inşa edilme amacıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kapsamında kentsel dönüşüm sürecine sokulmuş ve Çanakkale 

Valiliği Tapu Müdürlüğü'nden gelen 10/06/2019 tarihli, 9108 Yevmiye no'lu yazıyla riski yapı olarak ilan 

edilmiştir. 

Sözkonusu taşınmazın yıkım işlemine başlanmış ve yıkım işleminin % 85'i tamamlanmış durumdadır. 

Yıkımın bitmesini müteakip yasal izinlerin alınması ile birlikte yeniden inşasına başlanacaktır. 

 USDTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününde, TL’de yaşanan değer kazanımı ile birlikte gün içerisinde en yüksek 

8,2908, en düşük 8,1080 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kurun 8,1483 seviyesinde hareket ettiği 

görülüyor. Kurun ilk desteği 8,0800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0800 - 8,0000 

Direnç: 8,2000 - 8,2500 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününde, EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,7710, en düşük 9,5591 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde kurun 9,6108 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk desteği 9,5000 

seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 9,5000 - 9,4400 

Direnç: 9,7000 – 9,7700 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

EURUSD 

EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1764 en düşük 1,1713 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1747 

seviyesinde hareket eden parite, günü pozitif bölgede kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1770 

seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1700 - 1,1670 

Direnç: 1,1770 - 1,1800 

XAUUSD 

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1.728 en düşük 1.705 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kıymetli metalin 

1.723 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Ons Altının ilk direnci 1.730 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.700 – 1.680 

Direnç: 1.730 – 1.740 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda en yüksek 64,15 en düşük 62,44 

seviyeleri aralığında hareket ettiği görülüyor. Şu saatlerde emtianın 63,86 seviyesinde hareket ettiği 

izleniyor.  
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