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InvestAZ Yatırım: 

                                             Borsaların Alışla Açılması Bekleniyor 

Dün ABD’de 10 yıllık tahvil ihalesinin sonlanması sonucu piyasalarda düzelme gerçekleşti. 10 yıllık Hazine 

tahvili kupon faizi %1,12 olurken, faiz getirisi %1,52 oldu. Bunun neticesinde Asya, Avrupa ve Amerika 

borsası vadelilerinde toparlanma görüyoruz. Bunun yanı sıra küresel piyasalarda bugün, ECB'nin varlık 

alımları konusunda adım atıp atmayacağı izlenecek. BIST’e baktığımızda ise güne alışla başlanılacağı 

beklenmektedir. Küresel piyasalardaki olumlu hava ve döviz kurlarındaki düşüş bugün BIST’i destekleyen 

ana katalizörlerden olacak. 

Satır Başları: 

 Borsaların Güne Alışla Başlaması Bekleniyor BIST100 %1,02 artışla 1.565 seviyesine yükselirken, 

BIST30 %0,82 yükselerek 1.649 seviyesine geldi. Döviz kurları ise düşüşe devam etti. Sabah 

saatlerinde Dolar 7,46, Euro 8,91 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altın ise 1.734 $ seviyesi 

civarında seyrediyor. 

 Yatırımcıların merakla beklediği ekonomi reform paketi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından İstanbul'da kamuoyuna açıklanıyor. Reformun şeffaflaşma ve mali disiplin olmak üzere 

iki önemli ayağı olacak. 

 Turk Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk, ParamKredi markasıyla 2020 yılında 20 milyon 

TL kredi hacmine ulaştıklarını dile getirerek Param grubunda 2021 yılında halka arza hazırladıklarını 

belirtti. 

 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye daha verimli bir şekilde ilerlemek amacıyla AB ile ve diğer 

taraflarla diyaloga girdi. Buna destek  veriyoruz. 

 Temsilciler Meclisi'nde 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi 211'e karşı 220 oyla kabul edildi. Beyaz 

Saray Biden'in paketi Cuma günü öğlen imzalayacağını duyurdu. 

 ABD Hazinesi dün gerçekleştirdiği 9 yıl 11 ay vadeli tahvil ihracı ile 38 milyar dolar borçlandı.  % 

1,125 kupon oranı ile ihrac edilen tahvilin getirisi % 1,523 olarak belirlenirken, ihraca borçlanma 

miktarının 2,38 katı talep geldi. 

 

BIST 100  

Dünkü seansta BIST100 endeksi seansı 1.565 puan seviyesinden tamamlamıştır. Endeks, bir önceki seans 

işlemlerinde en yüksek 1.566 ve en düşük 1.551 seviyesine gelirken günü % 1,02 artışla kapatmıştır. Dünkü 

seansta endekste 26,39 milyar TL hacim görülmüştür. 

Destek: 1.552 

Direnç: 1.565 

 

Şirket Haberleri: 
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Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimizin 01.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey 

Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Macedonia DOO ("Ramstore 

Makedonya")'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore 

Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye ("Alıcı") satışı için görüşmelere başlandığı ve alıcı 

ile Şirketimiz arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.  

Konuya ilişkin 09.03.2021 tarihli hisse devir sözleşmesinin imza süreci tamamlanmış olup, işlem bedeli 

vergiler hariç 39.161.132 Euro olarak belirlenmiştir.Bağlı ortaklığımızın satışından elde edilecek söz konusu 

tutarın Şirketin borçluluğunun azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır. 

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO): Şirketimiz,Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihinde yapmış olduğu 

toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere %51 hisse oranında ortak olacağı 

Milya Endüstri Plastik San.ve Tic.A.Ş ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına,  kurulacak şirketin 

işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına  karar verilmiştir. 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı 

yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesi 36 ilde 74 

yarışmada 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında illere ve yarışmalara göre farklı tarihlerde açılan başvuru 

alımları devam etmektedir. Bu kapsamda şirketimizin %100 bağlı ortağı olan Margün Enerji Üretim Sanayi 

Ve Ticaret A.Ş. bugün Elazığ - 1 (10 MW), Ankara - 2 (20MW), Batman - 2 (15 MW) ve Burdur - 2 (15 MW) 

yarışmalarına yaptığı 60 MW lık başvuru ile 10 Mart 2021 tarihi itibariyle toplamda 80 MW başvuru 

gerçekleştirmiştir. 8-12 Mart arasında devam eden YEKA GES-3 İhalesine kalan yarışmalar için de 

başvurularımız devam edecektir. 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR): 25.01.2021 tarihli Anadolu Ajansı'nın 

"Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak" haberiyle ilgili ihalenin teklifi alıcı makama 

iletilmiştir. 09.03.2021 tarihi itibariyle resmi olarak idari değerlendirme süreci başlamıştır. 

Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. 

 

USDTRY 

7,5059 seviyesinden güne başlangıç yapan Dolar kuru 7,4974 seviyesinde. Döviz kurunun güne satıcılı 

başladığı görülmüştür. USD/TRY için destek 7,4800 destek seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 7,4800 - 7,4700 

Direnç: 7,5200 - 7,5400 

EURTRY 

Sabahın erken saatlerinde 8,9576 seviyesinden işlem gören Euro,  8,9527 seviyesinde. Döviz kurunun güne 

satıcılı olarak başladığı görülmüştür. İzlenmesi gereken ilk destek 8,9300 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 8,9300 - 8,9100 

Direnç: 8,9800 - 9,0000 

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  

 

EURUSD 

1,1927 seviyesinden günün açılışını yapan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1921 seviyesinden işlem 

görüyor. Paritenin güne satıcılı başladığı görülmüştür. Kur için destek 1,1900 seviyesi olarak izlenecektir. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

XAUUSD 

1.725 seviyesinden güne başlayan Ons Altın, 1.735 seviyesi civarında işlem görmekte. Değerli metalin, güne 

başlangıcını alıcılı yaptığı görülmüştür. Ons Altın için ilk direnç 1.739 seviyesi olarak kullanılabilir. 

Destek: 1.727 – 1.719 

Direnç: 1.739 – 1.744 

BRENT 

Erken saatlerde 68,18 seviyesinden başlayan varil cinsinden Brent petrol sabah saatlerinde 68,31 

seviyesinden alım satım görüyor. Brent petrolün güne alıcılı başlangıç yaptığı görülmüştür.  
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