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InvestAZ Yatırım:  

Risk İştahında Toparlanma Eğilimi Devam Edecek Mi? 

Haftanın dördüncü işlem gününün ilk yarısında global piyasalarda risk iştahında kısa vadede toparlanma 
eğiliminin yaşandığı izleniyor. Küresel tahvil piyasasında getiri bacağından kısa vadede tansiyonun 
hafiflemesi risk iştahında toparlanma açısından önemli bir katalizör olmaya devam ediyor. Endeksler ve 
endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda kısa vadede olumlu havanın devam ettiği izleniyor. Günün 
geri kalanında, risk iştahının seyrini, endeks fiyatlamaları açısından yakından takip etmeye devam 
edeceğiz.Günün ilk yarısında, doların G-10 ve GOÜ para birimlerinin birçoğuna karşı değer kaybettiği 
izlenirken, GOÜ para birimleri içerisinde, dolara karşı Rus Rublesi, Endonezya Rupisi ve Tayland Bahtı’nın 
en fazla değer kaybeden para birimleri olduğu görülmekte. USDTRY kurunda günün ilk yarısına doğru 
fiyatlamaların 8,1405-8,1800 dar bant aralığında gerçekleştiği izleniyor. Global piyasalarda, Dolar 
Endeksinde 92,3 ve VIX endeksinde 17,00 değeri civarında sınırlı geri çekilmelerin devam ettiği görülüyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde günün ilk yarısına doğru pozitif seyrin korunduğu 

gözlemleniyor. Endeksin gün içerisinde fiyatlamalarda 1422-1430 bölgesi dar bant aralığında 

hareket ettiği izleniyor. Günün ilk yarısında, CDS risk priminde yaşanan sınırlı değer kaybının 

endeks fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülüyor. Diğer taraftan, küresel piyasalarda risk 

iştahında yaşanan artışların, endeks fiyatlamaları açısından kısa vadede pozitif bir katalizör olarak 

değerlendirilebilir.  

 Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna 

göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 17,1 puan yükseldi. İlk 

çeyrekte 114,9 olan endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde 132 seviyesine yükseldi. Bu yılın ikinci 

çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise ilk çeyreğe kıyasla 1,2 puan azalarak 111,6 seviyesinde 

kaydedildi. 

 Almanya’da fabrika siparişleri, Şubat ayında yüzde 1,2 yükseldi.  

 FAO Küresel Gıda Fiyat Endeksi, Mart ayında % 2,1 artarak 118,5 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda 

artış % 24,6 olarak gerçekleşti. 

 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile 

imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mütabakatın Yunanistan tarafından tanınmadığını ve 

yok hükmünde olduğunu ifade etti. (Kaynak: bbc.com) 

 Euro Bölgesi’nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre; Üretici Fiyat Endeksi Şubat ayında 

bir önceki aya göre %0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,5 artış gösterdi.  

 Günün geri kalanında, Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan Toplantı Tutanakları ve 

Fed Başkanı Powell’ın söylemleri takibimizde olacak.  
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BIST-100 

Güne pozitif bir açılış ile başlayan BIST100 öğleden önce 1422-1430 bölgesi aralığında hareket ettiği ve 

fiyatlamaların anlık olarak 1425 bölgesi civarında hareket ettiği görülüyor.  

Destek: 1411 - 1405 

Direnç: 1437 – 1444 

 

Şirket Haberleri: 

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL): Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin 

finansal raporlarının 27 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. 

 

USDTRY 

Gün ortasında 8,1530 seviyesinden işlem gören USD/TRY kur fiyatlamalarının dar bant aralığında hareket 

ettiği izleniyor. Dolar kurunda ilk direnç 8,2200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0800 – 8,0000 

Direnç: 8,2200 - 8,2500 

 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,6953 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek 

9,7344 ve en düşük 9,6704 seviyelerini gören kurda yukarı yönlü seyrin devam ettiği izleniyor. Kur için ilk 

direnç 9,7700 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 9,6000 - 9,5000 

Direnç: 9,7700 – 9,8400 

 

EURUSD 

Paritenin şu saatlerde 1,1870 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 

1,1893 ve en düşük 1,1861 seviyelerini gören EUR/USD paritesi yatay seyrediyor. Parite için yukarı yönlü 

hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1840 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1920 
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ALTIN 

Ons altın öğleden önce en yüksek 1.747 en düşük 1.733 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.743 

seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç seviyesi 1.750 seviyesi takip edilebilir. 

Destek: 1.720 – 1.700 

Direnç: 1.750 – 1.757 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününde Brent petrol günün ilk yarısında en yüksek 63,18 en düşük 62,38 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 62,80 seviyesinde hareket eden emtiada günün ilk yarısında zayıf görünüm 

devam ettiği izleniyor.  
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