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InvestAZ Yatırım: 

                                                   Piyasalar Enflasyon Verilerini Bekliyor 

Piyasalar bugün saat 10.00’da açıklanacak olan TÜİK Tüfe Verilerine odaklandı. Şubat ayında tüketici 

fiyatlarının aylık % 0,75, yıllık % 15,45 artacağı tahmin ediliyor. Yurtiçi üretici fiyatları da aynı saatte 

açıklanacak. Yurtdışı borsalarında ise pozitif etkinin devam ettiği görülürken, BIST’in de bugün güne alıcılı 

başlaması bekleniyor. Bugün ABD’de tsi 15.00’te ADP özel sektör istihdam rakamları açıklanacak.  

Satır Başları: 

 Borsaların Güne Alımla Başlaması Bekleniyor Dünkü seansı BIST100 1.528 seviyesinden 

tamamlarken, BIST30 1.614 seviyesinden günü kapattı. Döviz kurları ise yatay seyrediyor. Dolar 

7,33 seviyesinden işlem görürken, Euro 8,85 seviyesinde. Gram altın ise 408 Lira. 

 Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) yılın ikinci ayına ilişkin tüketici fiyatları verilerini bugün saat 

10.00'da açıklayacak. 

 UniCredit, 2020 dördüncü çeyrek GSYH verileri sonrasında Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme 

tahminini yukarı yönlü revize etti. Salgınla ilişkili devam eden risklere, kredi şartlarında sıkılaşmaya 

ve destek tedbirlerinin kısmen geri çekilmekte olmasına rağmen Türk ekonomisi için 2021 yılı 

büyüme beklentisi % 2,9'dan % 4,5'e yükseltildi. 

 EPDK, haksız kâr artışı ile fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı: 

epdk olarak 'kâr oyunlarına' asla izin vermeyiz. 

 İngiltere'de Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kısa çalışma ödemesi uygulamasının Eylül sonuna kadar 

uzatıldığını duyurması bekleniyor. 

 

BIST 100  

Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1.527 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans 

işlemlerinde en yüksek 1.527 ve en düşük 1.491 seviyesine gelirken günü % 3,81 artışla kapatmıştır. Dünkü 

seansta endekste 25,6 milyar TL hacim görülmüştür. 

Destek: 1.490 

Direnç: 1.535 

 

Şirket Haberleri: 

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Manantali Energy Management Company 

(SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group, International Development Association kredili, 

Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN Lot II: Supply, delivery, installation and commissioning of one 

(1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Matam / Senegal İhalesinde en iyi teklif 1.900.000 Euro bedelle 

şirketimiz tarafından verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, düzenleyen firmadan sözleşme 

imzalanmasına ilişkin davet gelmesi beklenecektir.  Sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması 

sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
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Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group 

,International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN, Lot I: Supply, 

delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Bakel / Senegal 

İhalesinde en iyi teklif 1.770.000 Euro bedelle şirketimiz tarafından verilmiştir. İhale sonucunun 

kesinleşmesi için, düzenleyen firmadan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet  gelmesi beklenecektir.  

Sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve 

kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM): 11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında, 2021 yılı 56. Cumhurbaşkanlığı 

Türkiye Bisiklet Turu'nun''Organize ve Koordine Edilmesi ile Organizasyon İçinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle 

İlgili Alım İşleri '' hizmetine ilişkin olarak 17.000.000TL+KDV ve ''Televizyon Çekimleri ve Prodüksiyon İşleri'' 

hizmetine ilişkin olarak 6.950.000TL+KDV tuarlı hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır. 

 

USDTRY 

7,3400 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,3604 seviyesinde. Döviz kurunun güne alıcılı 

başladığı görülmüştür. USD/TRY için direnç 7,3100 destek seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 7,3300 - 7,3200 

Direnç: 7,3600 - 7,3800 

EURTRY 

Sabahın erken saatlerinde 8,8782 seviyesinden işlem gören Euro,  8,9028 seviyesinde. Döviz kurunun güne 

satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,8600 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 8,8600 - 8,8500 

Direnç: 8,9000 - 8,9200 

EURUSD 

1,2090 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2081 seviyesinden işlem 

görüyor. Paritenin güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kur için destek 1,2100 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

1.733 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, 1.741 seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne 

başlangıcını satıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk destek 1.728 seviyesi olarak kullanılabilir. 

Destek: 1.728 – 1.724 

Direnç: 1.738 – 1.745 

BRENT 
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Erken saatlerde 62,42 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 63,09 

seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne satıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür.  
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