InvestAZ Yatırım:

Borsaların Güne Satıcılı Başlaması Bekleniyor
ABD Tahvil getirilerindeki yükselişle, dün ABD borsalarında teknoloji hisselerinin öncülük ettiği satış dalgası
sonucunda bugün küresel piyasalarda da endekslerin satıcılı güne başlaması bekleniyor. Bugün BIST’in de
küresel piyasalara paralel olarak güne satıcılı başlaması bekleniyor.
Satır Başları:










Borsalarda Seansın Güne Satıcılı Başlaması Bekleniyor BIST100 %0,15 artışla 1.531 seviyesinden
günü tamamlarken, BIST30 ise %0,09 düşüşle 1.613 seviyesinde. Döviz kurları ise yatay seyrediyor.
Gram altın 409 Liradan işlem görüyor.
Bakan Koca: Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve
hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon
dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde.
Hedeflerinin 2021 yılı içerisinde Karadeniz’de keşif amaçlı bir kuyu açmak olduğunu söyleyen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kanuni’nin mart ayı içerisinde limandaki işlemleri
biter. Nisanda ilk görev yerine gitmesini hedefliyoruz” dedi.
Doğanlar Yatırım Holding iştiraki Biotrend Enerji ve İşbir Holding bağlı ortaklığı İşbir Sentetik,
halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdular.
OPEC+ Teknik Komitesi, üretim kotaları konusunda tavsiyede bulunmadı.
Bloomberg'in haberine göre Powell, bugün yapacağı konuşmada tahvil piyasalarında son
dönemde görülen endişeleri teskin etmeye çalışacak. Powell'ın bankanın gevşek para politikası
konusunda çok sabırlı olacağı mesajı vermesi beklendiği kaydedildi.

BIST 100
Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1.531 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans
işlemlerinde en yüksek 1.554 ve en düşük 1.527 seviyesine gelirken günü % 0,15 artışla kapatmıştır. Dünkü
seansta endekste 31,47 milyar TL hacim görülmüştür.
Destek: 1.526
Direnç: 1.537

Şirket Haberleri:
Emkel Elektrik Endüstri A.Ş. (EMKEL): 26 Şubat 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Şirketin
25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı açıklanmıştı. İlgili karardaki şartlar yerine getirilerek, 3 Mart
2021 tarihinde Pakistan'da yerleşik EMCO Industries Ltd şirketi ile "Tedarik ve Ortak Üretim Anlaşması"
imzalanmıştır.

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.
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2022 yılından itibaren Pakistan'da üretime geçileceği ve yarımamul ihracatımızın etkisiyle, Şirketimiz
satışlarında yıllık 1 ila 1,5 milyon dolar arasında bir artış olacağı öngörülmektedir.
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD): Bir süredir görüşmeleri devam eden Dünya'nın en büyük
perakende firmalarından Walmart ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zincir mağazalarında Bebeto
markalı ürünlerin satışına ilişkin tedarikçi sözleşmesi imzalanmış olup ürün tedariğine başlanmıştır. Aynı
şirketin Güney Amerika bölgesinde yer alan zincir mağazaları için de ürün listeleme görüşmeleri devam
etmektedir.
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGKLB): Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar
Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Biotrend Enerji") halka
arz çalışmaları için 09.09.2020 tarihinde şirketimiz tarafından KAP yapılmıştı. İşbu özel durum açıklamasının
güncellemesi kapsamında Biotrend Enerji'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.03.2021
tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
İşbir Holding A.Ş. (ISBIR): Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. bugün (03.03.2021),
paylarının halka arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını
yapmıştır.

USDTRY
7,4462 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,4272 seviyesinde. Döviz kurunun güne satıcılı
başladığı görülmüştür. USD/TRY için destek 7,4100 destek seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 7,4100 - 7,3900
Direnç: 7,4600 - 7,4900
EURTRY
Sabahın erken saatlerinde 8,9865 seviyesinden işlem gören Euro, 8,9717 seviyesinde. Döviz kurunun güne
satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,9400 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 8,9400 - 8,9200
Direnç: 9,0100 - 9,0500
EURUSD
1,2062 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2059 seviyesinden işlem
görüyor. Paritenin güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kur için destek 1,200 seviyesi olarak izlenecektir.
Destek: 1,2000 - 1,2000
Direnç: 1,2100 - 1,2100
XAUUSD
1.715 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, 1.732 seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne
başlangıcını alıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk direnç 1.723 seviyesi olarak kullanılabilir.
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Destek: 1.710 – 1.701
Direnç: 1.723 – 1.728
BRENT
Erken saatlerde 63,94 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 64,53
seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne alıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür.
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