InvestAZ Yatırım:

FOMC Tutanakları Öncesi Piyasalarda Karışık Seyir…
Haftanın üçüncü işlem gününde, global piyasalarda karmaşık fiyatlamaların devam ettiği görülüyor. Gün
içerisinde, dolar G-10 ve Gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında dalgalı bir seyir izlerken, Türk
Lirası’nın dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan zayıf
görünümün TL fiyatlamaları üzerinde olumsuz yansımaları görülüyor. Küresel endeksler ve endeks vadeli
işlem sözleşmeleri fiyatlamalarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor. Risk iştahının seyrine bağlı olarak
Avrupa ve ABD endeks fiyatlamalarında dalgalı seyrin devam ettiği görülüyor. An itibari ile Dolar Endeksi
92,30 ve VIX endeksi 18,0 bölgesi civarında hareketine devam ediyor. Global borsalarda yaşanan ayrışmaya
benzer bir durum tahvil piyasasında görülüyor. BIST-100 endeksinin, yaşanan global gelişmelere bağlı
olarak gün sonuna doğru gün içi kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olduğu izleniyor. Endeks gün
içerisinde 1402-1422 bölgesi aralığında hareket ettiği görülüyor. Günün geri kalanında, yurt içinde sakin
veri akışı takip edilirken, küresel piyasalarda FOMC toplantı tutanakları izlenecek.
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BİST-100 endeksi gün sonuna doğru kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olduğu görülüyor. Gün
içerisinde 1402-1422 bölgesi aralığında dalgalanan endeksin, gün sonuna doğru kayıplarının bir
kısmını telafi ettiği izleniyor. 5 yıllık ülke CDS risk primi 438 bölgesi civarında hareket ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı açıklamada; “Tüketici
enflasyonunu 2002 yılındaki yüzde 29,7 seviyesinden yüzde 6,2'ye geriletmiştik. Son dönemde bir
miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bunu
başaracağız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kanal İstanbul projesinin etaplar
halinde yapılacak ihalesine yakında çıkacaklarını, yaz aylarında da temel atılacağını” söyledi.
Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisi üzerinde 49,6
değerinde gerçekleşti.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot yaptığı değerlendirmede; ekonomik
gelişmelerin beklentilerle paralel bir gelişim göstermesiyle pandemi acil alım programını (PEPP)
durdurmaya başlayabileceklerini ifade etti. Knot, “Eğer ekonomi temel senaryomuz dahilinde
gelişme gösterirse, yılın ikinci yarısında daha iyi bir enflasyon ve büyüme göreceğiz” dedi. Knot,
“Bu durumda, üçüncü çeyrekten itibaren pandemi acil alım programını kademeli olarak devreden
çıkarabilir ve Mart 2022’de programı sonlandırabiliriz dedi.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 4,8 artarak
71,1 milyar dolara yükseldi.

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 1422 en düşük 1402 seviyelerini
gördü. Kapanışa doğru BIST100 endeksinin toparlanma çabası içerisinde olduğu izleniyor.
Destek: 1400- 1370
Direnç: 1430- 1437

USDTRY
Haftanın üçüncü işlem gününde, TL’de yaşanan değer kayıpları ile birlikte kurun gün içerisinde en yüksek
8,2150, en düşük 8,1400 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kurun 8,1854 seviyesinde hareket ettiği
görülüyor. Kurun ilk direnci 8,2500 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,0800 - 8,0000
Direnç: 8,2500 - 8,3000
EURTRY
Haftanın üçüncü gününde, EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,7731, en düşük 9,6690 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde kurun 9,7450 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk direnci 9,8000 seviyesi
olarak izlenebilir.
Destek: 9,6400 - 9,6000
Direnç: 9,8000 – 9,8400
EURUSD
EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1904 en düşük 1,1864 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1898
seviyesinde hareket eden parite, günü pozitif bölgede kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1920
seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 1,1840 - 1,1800
Direnç: 1,1920 - 1,1940

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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XAUUSD
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1.744 en düşük 1.730 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kıymetli metalin
1.738 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Ons Altının ilk direnci 1.750 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.720 – 1.700
Direnç: 1.750 – 1.760
BRENT
Haftanın üçüncü işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda en yüksek 63,40 en düşük 62,11 seviyeleri
aralığında hareket ettiği görülüyor. Şu saatlerde emtianın 62,52 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
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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