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InvestAZ Yatırım:  

Jeopolitik Riskler Fiyatlamaları Etkilemeye Devam Ediyor… 

Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda karışık seyir devam ederken BİST-100 endeksinin negatif 
ayrıştığı izleniyor. Global piyasalarda tahvil getirilerinde yaşanan artışların endeksler üzerinde baskıyı bir 
miktar artırdığı izleniyor. BİST-100 endeksi artan jeopolitik riskler ve CDS ülke risk priminde yaşanan yukarı 
yönlü eğilim nedeniyle endeks fiyatlamalarında baskının bir miktar arttığı izleniyor. Endeksin gün içerisinde 
1373-1414 geniş bant aralığında hareket ettiği izleniyor. Diğer taraftan, küresel endeksler ve endeks vadeli 
işlem sözleşmelerinde devam eden karmaşık görünümün, BİST-100 endeksi üzerinde olumsuz yansımaları 
görülüyor. Küresel piyasalarda doların G-10 ve GOÜ para birimlerinin birçoğuna karşı değer kazandığı 
izleniyor. Türk Lirası’nın dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği GOÜ para birimlerinde yaşanan değer 
kayıplarının, TL fiyatlamaları üzerinde olumsuz etkileri görülüyor.  

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksi gün sonuna doğru kayıplarını telafi etme çabası içerisinde… Endeksin gün 

içerisinde fiyatlamalarda 1373-1414 geniş bant aralığında hareket ettiği izleniyor. Endeksin 

fiyatlamalarda anlık olarak 1390 değeri üzerinde tutunma isteği içerisinde olduğu takip ediliyor.  

 ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik 

bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı açıklandı. (Kaynak: 

Anadolu Ajansı) 

 Pinterest Türkiye'de temsilci atama kararı aldığını açıkladı.  

 Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, politika yapıcıların faiz 

oranlarında değişikliğe gitmeden önce enflasyon ve işsizlik ile ilgili somut rakamlara ihtiyacı 

olduğunu ifade etti.  

 ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında piyasa beklentisi üzerinde bir önceki aya 

göre % 1,0 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 4,2 artış gösterdi.  

 Resmi Olmayan haber akışına göre, Avrupa Birliği’nin Pfizer Biontech ile 2022-23 döneminde 1,8 

milyar doza varan oranda aşı tedariki için görüştüğü basında yer aldı. 

 Alman hükümeti, günlük vaka sayısının 55 bini aştığı Türkiye’yi enfeksiyon riskinin yüksek olduğu 

bölgeler listesine dahil ettiğini açıkladı. Yeni sınıflama 11 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli 

olacağı belirtildi. (Kaynak:dw.com) 

 

BIST 100  

BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1414 en düşük 1373 seviyelerini gördü. Kapanışa doğru BIST100 

endeksinin kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olduğu izleniyor.  

Destek: 1370- 1350 

Direnç: 1405- 1411 
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Şirket Haberleri 

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN): Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan 

Buğday Unu ihalesine 07.04.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan 

miktar 24.04.2021-15.05.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir . 

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS): Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları 

arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den, 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi 

ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 06/04/2021 tarihinde SPK tarafından 

onaylanmış olup, 09/04/2021 tarihinde de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak, yapılacak ilk Olağan 

Genel Kurul Toplantısında nihai kararın verilmesi için paydaşların onayına sunulacaktır. 

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN): Şirketimizin 17 Şubat 2021 tarihli Özel Durum 

Açıklaması'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi 

Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine katılım sağlandığı detaylı olarak duyurulmuştur. Şirketimiz 

tarafından, söz konusu ihalenin birinci aşaması için sunulan teknik dosyanın ihale mercii tarafından kabul 

edilmesi sonucunda Şirketimiz bugün ihalenin ikinci aşamasında 163 adet körüklü ve 91 adet solo olmak 

üzere toplam 254 adet CNG yakıtlı otobüs için teklifini sunmuştur. Otobüslerin 2 yıl süre ile garanti ve 

periyodik bakımının da üstlenileceği söz konusu ihalenin sonucu ihale dosyasının incelenmesi sonucunda 

puantaj yöntemine göre belirlenecek olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. 

 

USDTRY 

Haftanın son işlem gününde, kurun gün içerisinde en yüksek 8,1785, en düşük 8,1225 seviyelerini gördü. 

Şu saatlerde kurun 8,1757 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk direnci 8,2200 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 8,0800 - 8,0000 

Direnç: 8,2200 - 8,2500 

 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününde, EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,7243, en düşük 9,6602 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde kurun 9,7209 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk direnci 9,7500 seviyesi 

olarak izlenebilir. 

Destek: 9,6400 - 9,6000 

Direnç: 9,7500 – 9,8000 
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EURUSD 

EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1922 en düşük 1,1867 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1888 

seviyesinde hareket eden parite, günü negatif bölgede kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1840 

seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1840 - 1,1800 

Direnç: 1,1920 - 1,1940 

XAUUSD 

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1.757 en düşük 1.731 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kıymetli metalin 

1.740 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Ons Altının ilk desteği 1.730 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.730 – 1.720 

Direnç: 1.760 – 1.764 

BRENT 

Haftanın son işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda en yüksek 63,26 en düşük 62,37 seviyeleri 

aralığında hareket ettiği görülüyor. Şu saatlerde emtianın 62,63 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.  
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