InvestAZ Yatırım:

Haftaya Satıcılı Başlangıç
Sabah saatlerinde borsalar güne alışla başlarken gün sonunda satışlar hakimdi. Hakan Atilla’nın Borsa
İstanbul’dan istifası günün gündem maddesiydi. Bugün Citi ve Morgan Stanley de, JP Morgan’ın ardından
18 Mart’taki PPK toplantısından 100 baz puan faiz arttırımı beklediğini açıkladı. Gün içinde kurlar yükseliş
gösterirken, Dolar 7,63, Euro 9,07 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda ise Amerikan borsaları
pozitife döndü.
Satır Başları:






Borsalar Hafif Alıcılı Seyrediyor BIST100 %0,22 artışla 1.542 seviyesindeyken, BIST30 %0,11
yükselişle 1.632 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise yükselişe geçti. Dolar 7,64, Euro 9,08
seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol ise 69,46 $ seviyesinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.4321 (Önceki 17.4068) oldu.
JPMorgan'ın ardından Citi ve Morgan Stanley de TCMB'den faiz artırımı beklediklerini, SPINN
Consulting de TCMB'nin 18 Mart Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında
politika faizini en az 100 baz puan artırması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

BIST 100
Güne 1.550 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde düşük 1.527 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1.534 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Destek: 1.526
Direnç: 1.535

Şirket Haberleri:
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO): 1) Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi,
2420 ada, 3 parsel adresindeki 1.298,08 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'si (yüzde elli) ve Aydın İli,
Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 2 parsel adresindeki 20.879,36 m2 yüzölçümüne sahip
arsanın %50'sinin (yüzde elli) şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin arsa sahibi ile görüşmeler
yapılmasına ve bu hususta arsa sahibi ile niyet mektubu niteliğinde bir protokol imzalanmasına, 2)
İmzalanacak protokol kapsamında her bir arsa için arsa sahibine 25.000 € (yirmibeş bin Avro), toplam
50.000 €(elli bin avro) kaparo ödemesi yapılmasına, 3)Protokole konu olan her iki arsanın da rayiç
bedellerinin belirlenmesi için Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen ve
şirketimizce kararlaştırılıp KAP'da ilan edilen 2 şirketten birisi ile değerleme hizmetine ilişkin sözleşme
imzalanmasına ve arsalarının rayiç bedellerinin tespit ettirilmesine, Karar verilmiştir.

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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Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERAS): Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim
Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., Silver markası ile ayakkabı boyası ve sair ürünleri üreten Çığır
Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile Türkiye genelini kapsayan bir dağıtım sözleşmesi imzalamıştır. Bu anlaşmanın
yürürlüğe girmesiyle beraber, bağlı ortaklığımızın cirosuna 2020 rakamlarının %2,42 'sine denk gelen 3
Milyon TL civarında olumlu bir etki yapması beklenmektedir.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA): Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık
San.Tic.A.Ş'nin almış olduğu yatırım teşvik belgesinin harcama kalemleri listesinde yer alan '' Bina ve inşaat
harcamaları '' içerisinde Gediz Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrika sahasında yapılmak üzere ''
Fabrika binası ve '' idari bina inşaat işleri yapım sözleşmesi ' yüklenici firma Karataş Prefabrik İnşaat - Etem
Karataş ile imzalanmış olup ön ödemesi bugün gerçekleştirilmiş ve inşaata ilişkin çalışmalar başlamıştır.

USDTRY
Gün ortasında 7,6737 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,5337 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,7087 ve en düşük 7,4989 seviyelerinden işlem gören kur alıcılı
alım satım görmekte. Dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,7600 seviyesinde.
Destek: 7,5500 - 7,4200
Direnç: 7,7600 - 7,8400
EURTRY
Şu saatlerde 9,1150 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9841 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,1537 ve en düşük 8,8190 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için
yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,2400 seviyesinde.
Destek: 8,9000 - 8,6900
Direnç: 9,2400 - 9,3600
EURUSD
Güne 1,1918 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1873 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1932 ve en düşük 1,1857 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1800 - 1,1800
Direnç: 1,1900 - 1,2000
ALTIN
1.699 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.714 en düşük 1.685
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk destek 1.681 seviyesi
olarak izlenebilir.
Destek: 1.681 – 1.668
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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Direnç: 1.710 – 1.727
BRENT
Brent petrol haftanın ilk işlem gününe 70,91 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 71,38
en düşük 68,69 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 68,85
olarak %-0,74 azalış seyir ediyor.

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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