InvestAZ Yatırım:

Haftayı Zayıf Veri Akışı İle Tamamlıyoruz…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, % 0,09 değer kaybederek günü 1.416 puandan tamamladı. Toplam
işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,09 değer kaybederken, holding
endeksi % 0,17 yükseldiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 2,10 ile gıda, içecek, en
çok gerileyen ise % 2,11 ile ulaştırma olduğu görüldü.
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta,
İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,83, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi %
0,57 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,66 değer kaybetti.
ABD borsaları günü değer kazanımı ile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi % 0,17, S&P 500 endeksi
% 0,45 ve NASDAQ Composite endeksi % 1,03 değer kazandı.
Bugün, yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Beklenti Anketi İstatistikleri
takibimizde olacak. Global piyasalarda ise ABD’de açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi ve Toptan Satış
Envanterleri dataları izlenecek. Ayrıca, IMF ve Dünya Bankası işbirliği ile düzenlenen Bahar Toplantılarından
gelebilecek açıklamalar takip edilecek.
Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında bir önceki aya göre % 0,5
düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artış kaydedildi. Sabah saatlerinde Asya seansında
işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk
iştahının seyrine bağlı olarak ayrışmanın devam ettiği izleniyor.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü % 0,09 değer kaybederek
günü 1.416 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni
işlem gününde küresel piyasalarda yaşanan karışık seyir nedeniyle, BİST-100 endeksinin güne yatay
bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. "Atanmış
İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş
Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade
ediyoruz" dedi.
FED Başkanı Powell yaptığı açıklamada; “Dolayısıyla, her ne kadar ekonominin bazı bölümleri çok
iyi gidiyor olsa da, iyi durumda olmayan çok büyük bir kesim insan olduğunu kendimize sürekli
olarak hatırlatmalıyız” diyen Powell, “Gerçekten bu işi bitirmek ve harika bir ekonomiye dönmek
istiyorum” dedi. Başkan, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak
kalıcı enflasyon beklemediklerini söyledi. (Kaynak: Bloomberght)
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Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan
çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında
anlaştığı haberi basında yer aldı.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Çin'in askeri modernizasyon çabaları ve kitle
imha silahları programlarını destekledikleri gerekçesiyle 7 Çinli teknoloji merkezi ve şirketinin kara
listeye eklendiğini belirtildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen 43. IMFC
Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, küresel finansal koşulların hızla sıkılaşması
durumunda artan finansal kırılganlıkların risk oluşturabileceğini belirterek, para politikasının uygun
olan yerlerde merkez bankalarının işleviyle uyumlu olarak destekleyici kalması gerektiği ifade
edildi.
Çin, Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi Şubat ayındaki
% 1,7'lik artışının ardından Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,4 yükseldi.
Açıklanan veri 2018’den bu yana en hızlı artışı işaret etmekte.

BIST-100
Endeksin Haftanın dördüncü işlem gününü 1416 seviyesinden tamamladığını izledik. Toplam işlem hacmi
15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Destek: 1405–1390
Direnç: 1430–1440

Şirket Haberleri:
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( TAVHL): Şirketin 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin
finansal raporlarının 27 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İttifak Holding A.Ş. (ITTFH): Bağlı Ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.' nin halka arzı için gerekli başvuru
evrakları 08.04.2021 tarihinde ( Bugün ) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi' ne
teslim edilmiştir.
Selva Gıda 1988 yılında un üretimi ile faaliyetlerine başlamış, ilerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine
de başlayarak günümüzde 5 kıtada 90' ı aşkın ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. 34.561 metrekare alan
üzerinde 16.382 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim faaliyetlerini yürüten Selva Gıda;
Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından verilen "Üstün Lezzet Ödülü" nün üst üste 7 kez sahibi
olduğu için Türkiye' de ve dünyada "Diamond Ödülü" nü almaya hak kazanan ilk makarna markası
olmuştur.
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USDTRY
Güne 8,1416 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk
direnç 8,2000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,0800 - 8,0000
Direnç: 8,2000 - 8,2500
EURTRY
Güne 9,6995 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne yataya yakın alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için
ilk direnç 9,7500 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,6000 - 9,5000
Direnç: 9,7500 - 9,8000
EURUSD
Güne 1,1914 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yataya yakın hafif satıcılı
hareketine devam ediyor. Kur için ilk destek 1,1870 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1870 - 1,1840
Direnç: 1,1940 - 1,1970
XAUUSD
Güne 1.755 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.751 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.744 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.744 – 1.736
Direnç: 1.757 – 1.762
BRENT
Güne 63,12 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 62,80 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz.
Destek: 62,40 – 62,00
Direnç: 63,50 – 63,90
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