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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalarda Karışık Seyir… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü % 0,83 değer kazanımı ile 1442 puandan 
tamamladı. Toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,48 ve 
holding endeksi % 0,24 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 4,15 ile 
bilişim, en çok kaybettiren ise % 2,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı olduğu görüldü. 

ABD borsaları günü yükselişle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi, % 1,13, S&P 500 endeksi, % 1,41 ve 

Nasdaq endeksi % 1,67 değer kazandı. 

Bugün, Yurtiçinde piyasalarda TCMB tarafından açıklanacak olan Reel Efektif Döviz Kuru takip edilecek. 
Global piyasalarda ise Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güveni, ABD Enerji Bilgi Dairesi Kısa Vadeli Enerji 
Görünümü raporu ve ABD’de İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi takip edilecek. Gün içerisinde, 
IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) 
Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın 
açıklamaları takip edilecek. Ayrıca, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar 
Raporu'nun yayınlanması bekleniliyor.  

Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem 
sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışları üzerinde kısa vadede azalan risk iştahının baskı unsuru 
olarak görülmeye devam ettiği izleniyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü % 0,83 değer kazanımı ile 1442 

puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem 

gününde küresel piyasalarda yaşanan karışık seyir nedeniyle, BİST-100 endeksinin yatay bir açılış 

ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı 

açıklamada; “Daha iyisini bulana kadar Montrö Sözleşmesi'ne bağlı kalacağız” dedi.  

 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti 

gerçekleştirecek. 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Chicago Küresel İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen 

etkinlikte; G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.  

 IMF'den yapılan açıklamada, İcra Kurulu'nun, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun 

Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımında 6 ay daha uzatmaya 

gittiği belirtildi. 
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 Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini yüzde 0,10 seviyesinde sabit tuttu. Banka 3 yıllık 

getiri hedefini de yüzde 0,10'da korudu. 

 Çin Merkez Bankası'nın bankalara yılın geri kalanında kredi arzını kısma çağrısı yaptığı belirtildi. 

(Kaynak: Bloomberg) 

 ABD'nin CAATSA kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SBB Başkanı İsmail 

Demir'in de aralarında yer aldığı dört kurum yetkilisine uyguladığı yaptırımlar 7 Nisan'da yürürlüğe 

gireceği haberi basında yer aldı. (Kaynak: tr.sputniknews.com) 

 

 

BIST-100 

Endeksin Haftanın ilk işlem gününü 1442 seviyesinden tamamladığını izledik. Toplam işlem hacmi 16,8 

milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Destek: 1437 – 1432- 1423 

Direnç: 1447 – 1452-1461 

 

Şirket Haberleri: 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL): Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni 

İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, İzmir 6. 

İdare Mahkemesi de 2019/574 E. dosyası ile ilgili dava görülmekte olup ilgili davaya Şirketimiz davalı 

Bakanlık yanında müdahil olmuştur. 

Şirketimize bugün tebliğ edilen gerekçeli karara göre, ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup Şirketimiz 

tarafından ilgili davaya ilişkin olarak temyiz yoluna başvurulacaktır. 

Net Holding A.Ş. (NTHOL): Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak,   

Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016 ve 25.09.2017 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave 

olarak alınan 13.08.2018 tarihli kararı gereğince; 

05.04.2021  tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,35 - 4,40 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL 

toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.04.2021 tarihi 

itibariyle %39,53 sınırına ulaşmıştır. 
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Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE): Şirketimizin 05.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu 

toplantısında, 

1- Horozluhan Osb Mah. Gümüşyüzük Sok. N10 Selçuklu / KONYA    " UNLU MAMULLER KONYA ÜRETİM 

TESİSİ" şubesinin demirbaşlarının AKM Bisküvi Çikolata Unlu Mamüller Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. 'ne deviri 

için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 

2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine 

yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra 

duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

USDTRY 

Güne 8,1092 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne yataya yakın başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 8,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0500 - 8,0000 

Direnç: 8,1800 - 8,2200 

EURTRY 

Güne 9,6021 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

destek 9,5000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,5000 - 9,4700 

Direnç: 9,6900 - 9,7500 

EURUSD 

Güne 1,1815 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yataya yakın hareketine 

devam ediyor. Paritenin güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1790 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 1,1790 - 1,1750 

Direnç: 1,1840 - 1,1860 

XAUUSD 

Güne 1.728 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.737 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk direnç 1.744 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.721 – 1.715 

Direnç: 1.744 – 1.750 

BRENT 

Güne 62,21 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 62,64 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 
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