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InvestAZ Yatırım:  

Endekste Dalgalı Seyir Devam Ediyor… 

Haftanın son işlem gününde, Yurtiçinde TL’de yaşanan oynaklık nedeniyle BİST-100 endeksi fiyatlamaları 
üzerinde baskının bir miktar arttığı izleniyor. Gün içerisinde, endeksin 1423-1438 bölgesi aralığında hareket 
ettiği görülüyor. 5 yıllık dolar bazlı ülke CDS risk priminde yaşanan zayıf görünüm endekste geri çekilmeleri 
bir miktar sınırladığı izlenirken, endeksin günü pozitif bölgede tamamlama çabası içerisinde olduğu 
izleniyor. Global tarafta, ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi 916 bin kişi artış ile piyasa beklentileri 
üzerinde gerçekleşti. Veri sonrasında, tahvil getirilerinde kısa vadede değer kazanımlarının yaşandığı 
izlendi. Günün geri kalanında, global piyasalarda sakin veri akışı takip edilecek.  

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksi gün sonuna doğru toparlanma çabası içerisinde olduğu izleniyor. Gün içerisinde, 

küresel piyasalarda “Paskalya” tatili nedeniyle birçok borsa kapalıydı. Yurtiçinde TL’de yaşanan 

değer kayıpları nedeniyle BİST-100 endeksinde dalgalı bir seyri izleniyor. Anlık olarak endeksin 

günü pozitif bölgede tamamlama çabası içerisinde olduğu izleniyor.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve 

Yükümlükleri verilerine göre; Ocak 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz 

Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2020 verilerine göre varlıklar 1.383 

milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 2.966 milyon ABD doları azaldı. Net Döviz Pozisyonu 

Açığı ise 156.138 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2020 dönemine göre 1.583 

milyon ABD doları azaldı.  

 Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte, 

Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için 

ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren 

işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan 

karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira 

ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas 

günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına 

yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunuldu. (Kaynak: 

Anadolu Ajansı) 

 ABD’de Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisi Mart'ta beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Piyasa 

beklentisi 660 bin kişi artacağı yönünde şekilleniyor. TDİ Mart ayında 916 bin kişi artış gösterdi. 

Veri seti ile birlikte açıklanan İşsizlik Oranı Mart ayında % 6,0 ile beklentilere paralel gerçekleşti. 

Ortalama Saatlik Kazançlar aylık bazda % 0,1 düşüş gösterirken, yıllık bazda % 4,2 arttı.  

 Günün geri kalanında veri takviminde önemli bir data bulunmuyor. 
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BIST 100  

Güne pozitif başlangıç yapan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1438 en düşük 1423 seviyelerini 

gördü. Kapanışa doğru BIST100 endeksinin toparlanma çabası içerisinde olduğu izleniyor.  

Destek: 1420- 1412 

Direnç: 1440- 1444 

Şirket Haberleri 

Türk Prysimian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB): 13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile; Türkiye Elektrik 

İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) 

Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirketimiz 

ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı  tarafından verilen teklifin en 

düşük ikinci teklif olduğu ve İhalenin  teknik değerlendirme aşamasında olduğu duyurulmuştu.TEİAŞ'ın 

talebi üzerine ihaleye verdiğimiz teklifin geçerlilik süresi uzatılmış olup değerlendirme süreci devam 

etmektedir.   

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR): Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. 

arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım 

sözleşmesi kapsamında 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında 

SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA 

A.Ş. firmasından    1.995.512,00     TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir. 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): COVID-19 virüsünün 

tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan Diagnovital® HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit, v2.0' inin 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne 

kaydı gerçekleşmiştir. 

Bu kit formülasyon açısından Diagnovital HS SARS-CoV-2 Real-Time PCR Kit ile aynıdır. Tarama süreleri; 

sağlık personelleri bakımından zaman tasarrufunu ve sağlık personellerinin aynı mesai içerisinde daha fazla 

çalışma yapabilmelerini sağlamak amaçlarıyla, validasyonlar sonrası kısaltılmıştır. Böylelikle 

Diagnovital®HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit'in, 2. Versiyonu olarak hizmete sunulmuştur. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR): Şirketimiz ile Mekap Deri ve 

Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk 

anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Mekap Deri, Şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak 

toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir. 

 

 

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  

 

USDTRY 

Haftanın son işlem gününde, TL’de yaşanan değer kayıpları ile birlikte kurun gün içerisinde en yüksek 

8,1700, en düşük 7,9880 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kurun 8,1547 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 son işlem gününde, EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,6046, en düşük 9,4144 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde kurun 9,6034 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk desteği 9,5000 seviyesi 

olarak izlenebilir. 

Destek: 9,5000 - 9,4400 

Direnç: 9,6400 – 9,7000 

EURUSD 

EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1788 en düşük 1,1749 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1759 

seviyesinde hareket eden parite, günü negatif bölgede kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1720 

seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1720 - 1,1700 

Direnç: 1,1790 - 1,1810 

XAUUSD 

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1.730 en düşük 1.705 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kıymetli metalin 

1.729 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Ons Altının ilk direnci 1.736 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.700 – 1.680 

Direnç: 1.736 – 1.740 

BRENT 

Haftanın son işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda en yüksek 65,08 en düşük 62,34 seviyeleri 

aralığında hareket ettiği görülüyor. Şu saatlerde emtianın 64,58 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.  
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