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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Yön Arayışında… 

Haftanın dördüncü işlem gününde, global piyasalarda yön arayışının devam ettiği izleniyor. Büyük tabloda, 
Para birimleri, endeksler, tahviller ve emtia piyasasında fiyatlama davranışlarında karmaşık seyir devam 
ediyor. Gelişmiş ülke tahvillerine talep arttığı günde küresel risk iştahında azalışların yaşandığı izleniyor. 
Özellikle, azalan risk iştahının borsalar üzerinde dalgalı seyir izlenmesine neden olduğunu görüyoruz. 
Global piyasalarda yaşanan gelişmelerin BİST-100 endeksi üzerinde baskıyı bir miktar artırdığı izleniyor. 
Endeksin gün içerisinde fiyatlama davranışlarında geniş bant aralığında hareket ettiğini görüyoruz. Diğer 
taraftan, doların G-10 ve GOÜ para birimlerinin birçoğuna karşı zayıf görünümü devam ediyor. Dolar 
endeksi 92,10 değeri civarında işlem görmeye devam ediyor. Günün geri kalanında, Fed Başkanı Jerome 
Powell’ın yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.   

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksinde gün sonuna doğru dalgalı seyir devam ediyor. Endeksin gün içerisinde, 1416-

1430 bölgesi aralığında hareket ettiği görülüyor. 5 yıllık ülke CDS risk primi 438 bölgesi civarında 

hareketine devam ediyor. Özellikle, global piyasalarda risk iştahının seyri yakından takip edilmeye 

devam edilecek.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Menkul Kıymet İstatistikleri 

verilerine göre; Yurt Dışı yerleşikler 02 Nisan sona eren işlem haftasında hisse senetlerinde 364,4 

milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde 140,4 milyon dolar satıcılı konumda yer aldılar.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka 

İstatistikleri verilerine göre; 02 Nisan sona eren işlem haftasında Merkez Bankası rezervleri bir 

önceki haftaya göre % 3,52 azaldı ve 87,446 milyar dolar oldu. Altın rezervleri 39,361 milyar dolar 

ve Brüt Döviz rezervleri 48,085 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

 Avrupa Merkez Bankası Mart toplantısına ilişkin tutanakları açıkladı. Tutanaklarda, bankanın 

genişleyici para politikasını gerektiği sürece sürdüreceği belirtilirken, büyüme görünümü 

üzerindeki risklerin daha dengeli olduğu öngörüldü. Tutanaklarda, enflasyonda yükseliş beklentisi 

ve küresel ekonomide daha iyi görünümle tahvil getirilerindeki yükseliş gözlemlendiği ve bu 

yükselişin endişe kaynağı olmadığı bildirilerek “bu bağlamda Yönetim Konseyi tahvil getirilerine 

çok fazla odaklandığı izlenimi vermekten kaçındı” ifadesine yer verildi.  

 ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 3 Nisan’da sona eren haftada 

16 bin artışla 744 bine yükseldi. 

 Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde’nin IMF-Dünya Bankası Bahar 

Toplantıları kapsamında düzenlenen 43. Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantısı'nda 

yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ve buna karşı tedbirlerin Euro Bölgesi’nde ekonomik 

faaliyetleri kısa vadede olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirterek, ekonomik faaliyetlerin 

salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını ifade etti.  

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, küresel ekonomide kalıcı bir ayrışmayla 

karşılaşılabileceğini belirterek, büyük ekonomileri güçlü bir toparlanma için önemli miktarda yeni 

mali destek sağlamak için gayret göstermeye davet etti. 
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BIST 100  

BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1430 en düşük 1416 seviyelerini gördü. Kapanışa doğru BIST100 

endeksinde dalgalı seyir devam ediyor. 

Destek: 1411- 1400 

Direnç: 1430- 1437 

 

USDTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününde, kurun gün içerisinde en yüksek 8,1800, en düşük 8,1376 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde kurun 8,1560 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 dördüncü gününde, EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,7344, en düşük 9,6688 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde kurun 9,7220 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 1,1910 en düşük 1,1861 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1906 

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 

 

 

 

 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

XAUUSD 

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1.758 en düşük 1.733 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kıymetli metalin 

1.758 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Ons Altının ilk direnci 1.764 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.720 – 1.700 

Direnç: 1.764 – 1.770 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda en yüksek 63,18 en düşük 62,22 

seviyeleri aralığında hareket ettiği görülüyor. Şu saatlerde emtianın 62,68 seviyesinde hareket ettiği 

izleniyor.  
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