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InvestAZ Yatırım:  

Yurtiçi Piyasalar Enflasyon Verilerine Odaklandı… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü % 0,25'lik yükselişle tamamladı. Toplam 
işlem hacmi 17,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi % 0,39 azalırken, holding endeksi ise % 
0,26 değer kazandığı görüldü.  

Cuma günü “Paskalya” tatili nedeniyle birçok borsa kapalıydı. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan Tarım Dışı 
İstihdam Değişimi (TDİ) veri seti takip edildi. Tarım Dışı İstihdam verisi Mart ayında piyasa beklentisi 
üzerinde 916 bin kişi artış gösterdi. Piyasa beklentisi 660 bin kişi artış olacağı yönünde şekilleniyordu. Şubat 
ayı verisi 379 bin kişiden 468 bin kişi olarak yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik Oranı verisi piyasa beklentisine 
paralel % 6,0 olarak kaydedildi. Data içerisinde yer alan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi aylık bazda % 0,1 
azalırken yıllık bazda beklentilerin altında % 4,2 artış gösterdi. Açıklanan veri setinin beklentileri karşılaması 
ardından ABD tahvil getirilerinde kısa vadede yukarı yönlü eğilimin yaşandığı izlendi.  

Bugün, Yurtiçinde piyasalarda TÜİK tarafından açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat 
Endeksi verileri takibimizde olacak. Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayında, aylık bazda % 0,91 ve yıllık bazda 
ise %15,61 artış göstermişti. Mart ayı verisine dair piyasa beklentisi bir önceki aya göre % 1,04 ve bir önceki 
yılın aynı ayına göre % 16,11 artış yaşanması tahmin ediliyor. Açıklanacak olan veri ardından TL varlık 
fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir.  Üretici Fiyat Endeksi verisinde Şubat ayında bir 
önceki aya göre % 1,22 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 27,09 artış görülmüştü. Mart ayı verisine dair 
piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Küresel piyasalarda ABD’de açıklanacak olan Fabrika Siparişleri, ISM 
Hizmet PMI ve Hizmet PMI verileri takip edilecek. Ayrıca, Dünya Bankası ve IMF Bahar Toplantıları bugün 
başlıyor. Global piyasalarda ise birçok ülkede “Paskalya” ardından tatilin devam ettiği izleniyor. Bu 
bağlamda, işlem hacimlerinde zayıf seyri devam edebilir.   

Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem 
sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede risk iştahında yaşanan toparlanma eğiliminin fiyatlama 
davranışları üzerinde olumlu yansımaları izleniyor. 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü % 0,25'lik yükselişle tamamladı. 

Toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira oldu. Yeni işlem gününde küresel piyasalarda risk iştahının 

seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv 

endüstrisinin ihracatı mart ayında yüzde 40 artışla 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ihracat 

hedefi 30 milyar dolar olan otomotiv sektörünün ilk çeyrek ihracatı da yüzde 10 artışla 7,7 milyar 

dolara oldu. 

 Fransa, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni ulusal kapanma kararı alırken, 2021 büyüme 

beklentisini % 6,0’dan % 5'e çekti. Ülke 2020 yılında yüzde 8,1 daralma kaydetmişti. 

 Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa ve Avrupa Birliği arasında Air France'a yönelik mali 

destek ile ilgili anlaşma sağlandığını duyurdu. 
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 ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ülkede ortalama günlük aşılama 

sayısı 3 milyon doza yükseldi. Sadece Cumartesi günü ülkede 4,1 milyon doz aşılama yapıldığı 

belirtildi. Bu rakam ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) geçen yıl aşılara acil kullanım onayı 

vermesinden bu yana en yüksek günlük aşılama sayısı olarak kaydedildi. 

 

 

BIST-100 

Endeksin Cuma gününü 1430 seviyesinden kapandığını izledik. Toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira 

seviyesinde gerçekleşti. 

Destek: 1422 - 1411 

Direnç: 1440 – 1450 

Şirket Haberleri: 

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Tİcaret A.Ş. (MEGAP): Şirketimizin dış ticaret işlemlerinin etkinliğinin 

artırılması için 03.11.2020 tarihinde kamuya açıklamış olduğu %100 şirketimize ait 500.000 TL sermayeli 

firma kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31.03.2021 tarihinde Mega Örme Dış Ticaret Anonim 

Şirketi unvanı ile tescil edilmiştir. 

Kurulan yeni şirket ile mali tablolarımız konsolide edilerek paydaşlarımız ile paylaşılacaktır. 

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU): Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu 

toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin ihalenin kazanıldığı 12 Ekim 2020 tarihli; ilgili ihalenin iptal edildiği 

de 16 Aralık 2020 tarihli KAP açıklamalarımızda kamuoyuna duyurulmuştu. 

Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihalesine 2 Nisan 

2021 tarihinde teklif verilmiştir. Toplam ihale bedeli yaklaşık 12,7 milyon Euro olup 100 adet otobüs 

teslimatı  ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır. 

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimizin, ekli listede belirtilen 20 adet Migros, 12 adet Migros Jet ve 1 

adet Toptan formatında toplam 33 satış mağazası Mart ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete 

açılmıştır. 

31 Mart 2021 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.330'dur. Şirketimizin toplam net 

satış alanı 1 milyon 573 bin metrekareye ulaşmıştır. 

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL): Şirketimizin 02.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 

1 - 23.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızın   3.maddesinde yer alan Mart 2023 

tarihinden başlayarak yapılması planlanan ‘'Dondurulmuş Deniz Ürünleri Üretim Tesisi'' yatırımımızın 

yerinin verimlilik açısından daha uygun olacağı gerekçesi ile Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi olarak değiştirilmesine, 
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2 -  Bu amaçla Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde sahip olduğumuz 112.411 m2 

yerimize ilave olarak (halen Çanakkale -Kepez'de kurulu tesisimizin de bu adrese taşınma olasılığını dikkate 

alarak)bu yere bitişik konumdaki 4.460 m2 yerin daha satın alınmasına, Karar verilmiştir. 

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OLMIP): 2 Ekim 2020, 18 Aralık 2020 ve 5 

Ocak 2021 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") toplam ödenmiş sermayesinin %90,38'ine tekabül eden hissenin satışına ilişkin 

olarak 4 Ocak 2021 tarihinde I.P. Container Holdings (Spain) S.L., Mondi Corrugated B.V. ve Mondi AG 

arasında bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştı. Hisse alım satım sözleşmesinin imzalanmasının 

akabinde Mondi Corrugated B.V., Rekabet Kurulu'ndan gerekli iznin alınması için Rekabet Kurumu'na 

başvuru yapmıştı. 

Şirketimiz söz konusu pay devir işlemi bakımından gerekli iznin Rekabet Kurulu'nun 02.04.2021 tarihli ve 

21-18/224-95 sayılı kararı uyarınca verildiği ve hisse alım satım sözleşmesi altındaki rekabet izni şartının 

yerine getirildiği konusunda I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ve Mondi Corrugated B.V. tarafından 

bilgilendirilmiştir. 

Taraflar hisse devrinin kapanışı için kapanış öncesi ön şartların ve kapanış işlemlerinin tamamlanması 

hususunda çalışmaya devam etmektedir. Hisse devri kapanış işlemi gerçekleştiğinde yasal duyuru 

yükümlülüklerimiz uyarınca yatırımcılarımız bilgilendirilecektir. 

USDTRY 

Güne 8,1909 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne dalgalı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

8,2500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,1200 - 8,0800 

Direnç: 8,2500 - 8,3000 

EURTRY 

Güne 9,6173 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne dalgalı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

9,7000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,5000 - 9,4700 

Direnç: 9,7000 - 9,7800 

EURUSD 

Güne 1,1757 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yataya yakın hareketine 

devam ediyor. Paritenin güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1740 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 1,1740 - 1,1700 

Direnç: 1,1800 - 1,1820 
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XAUUSD 

Güne 1.727 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.722 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.715 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.715 – 1.700 

Direnç: 1.734 – 1.740 

BRENT 

Güne 64,52 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 63,83 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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