InvestAZ Yatırım:

TL Varlıklarda Toparlanma Eğilimi Devam Ediyor…
Haftanın ilk işlem gününde, Yurtiçinde açıklanan Mart ayı enflasyon verileri takip edildi. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre % 1,08 ve bir
önceki yılın aynı ayına göre % 16,19 artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksine dair piyasa beklentisi % 1,04
artış yaşanabileceği yönünde şekilleniyordu. TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
verisinde Mart ayında bir önceki aya göre % 4,13 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 31,20 düzeyinde artış
kaydedildi. Açıklanan enflasyon verileri sonrasında Türk Lirası’nda kısa süreli dalgalanmanın yaşandığı
izlendi. Gün içerisinde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan zayıf seyir ile birlikte USDTRY kurunun 8,1090
seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Türk Lirasından yaşanan toparlanma eğilimi ve CDS risk
priminde yaşanan gerileme ile birlikte endeksin 1442 seviyeleri civarını test ettiğini görüldü. Günün geri
kalanında sakin veri akışı takip edilecek.
Satır Başları:









BİST-100 endeksi gün sonuna doğru 1440 psikolojik seviyesi hafif üzerini test ediyor. Gün içerisinde
1428-1442 bölgesi aralığında hareket eden endekste, TL’de yaşanan değer kazanımı ve CDS risk
priminde gerileme ile toparlanma eğiliminin hız kazandığı izleniyor.
Japon firması Subaru Corp, çip tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, 10-27 Nisan tarihleri
arasında Yajima tesisinde üretime ara vereceğini açıklandı.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) verilerine göre geçen yıl yenilenebilir enerji
kapasitesinde büyük oranda Çin ve ABD yatırımlarıyla rekor kırıldı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, şirketlerin vergi cennetleri olarak bilinen bölgelere kaçmasının
önüne geçmek amacıyla küresel asgari kurumlar vergisi önerisi yapacağı haberi basında yer aldı.
(Kaynak: Axios)
ABD’de açıklanan ISM Hizmet PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisi üzerinde 63,7 düzeyinde
gerçekleşti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Amerikan Merkez Bankası'nın beklentilerin dışında bir sıkılaşma
kararının gelişen ülke piyasalarında 2013'tekine benzer bir tablo yaratabileceği konusunda uyardı.

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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BIST 100
Güne yatay başlangıç yapan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1442 en düşük 1428 seviyelerini
gördü. Kapanışa doğru, BIST100 endeksinde değer kazanımlarının yaşandığı izleniyor.
Destek: 1427- 1422
Direnç: 1450- 1460

Şirket Haberleri
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen
Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 17.12.2020 tarihinde verilen 500.000 adet
ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi
gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 4.000.000'a ulaşmıştır.
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY): Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki
kiracılarımıza, Nisan ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü
ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.

USDTRY
Haftanın ilk işlem gününde, kurun 8,1090-8,2474 bölgesi aralığında hareket ettiği görüldü. Gün içerisinde,
küresel piyasalarda dolarda yaşanan zayıf görünüm ile birlikte kısa vadede kurda geri çekilmelerin
yaşandığı izleniyor.
Destek: 8,0500 - 8,0000
Direnç: 8,2000 - 8,2500
EURTRY
Haftanın ilk işlem gününde, EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,7120, en düşük 9,5323 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde kurun 9,5860 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk desteği 9,5000 seviyesi
olarak izlenebilir.
Destek: 9,5000 - 9,4400
Direnç: 9,7000 – 9,7500

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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EURUSD
EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1807 en düşük 1,1738 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1804
seviyesinde hareket eden parite, günü pozitif bölgede kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1820
seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 1,1770 - 1,1740
Direnç: 1,1820 - 1,1840
XAUUSD
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1.730 en düşük 1.721 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 ilk işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda en yüksek 64,67 en düşük 62,93 seviyeleri
aralığında hareket ettiği görülüyor. Şu saatlerde emtianın 63,22 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.

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
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