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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalarda Karışık Seyir… 

Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda karışık seyir devam ederken, BİST-100 endeksinde 
dalgalanmanın devam ettiğini izliyoruz. BİST-100 endeksinin gün içerisinde fiyatlamalarda 1374-1398 geniş 
bant aralığında hareket ettiği görülüyor. Sınırımızda artan jeopolitik riskler ve ülke risk priminde yaşanan 
sınırlı yukarı yönlü eğilim endeks fiyatlamalarını baskılamaya devam ettiği izleniyor. Diğer taraftan, yaşanan 
pandemi sürecinde artan vaka sayılarına dair yeni kısıtlamaların gelebileceğine dair endişeler risk iştahı 
üzerinde etkili olmaya devam ettiği görülüyor. Gün içerisinde, USDTRY kuru fiyatlamalarda 8,1166-8,2307 
bölgesi aralığında hareketine devam ettiği izleniyor. Türk Lirası’nda yaşanan sınırlı toparlanma eğilimi 
kurda kısa vadede geri çekilmeleri desteklediği görülüyor. Günün geri kalanında, Yurtiçinde Bilim Kurulu 
toplantısı takip edilecek. Toplantı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması 
bekleniliyor. Global piyasalarda ise ABD’de gerçekleştirilecek olan tahvil ihaleleri takibimizde olacak. 

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksinde gün sonuna doğru dalgalı seyri devam ediyor. Gün içerisinde fiyatlamalarda 

geniş bant aralığında hareket eden endeksin gün sonuna doğru 1380 bölgesi üzerinde tutunma 

çabası içerisinde olduğu izleniyor.  

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş 

birliğini geliştirme kararı aldıklarını açıkladı. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde toplamda 8,7 milyar TL borçlanma 

gerçekleştirdi. İki yıllık ihalede bileşik faiz yüzde 19,02 olarak gerçekleşti. (Kaynak: Bloomberght) 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-

Menguş'la görüştü. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-Libya 

dostluğunun ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılıklarını vurguladıklarını ifade 

etti. 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi 

gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındığı haberi basında yer aldı. 

 Almanya Koronavirüs Tedbirlerini Uzatmaya Hazırlandığı haberi basında yer aldı. Habere göre, 

Alman eyaletleri kapanma tedbirlerinin 3 hafta uzatılması için anlaştı. (Kaynak: Business Insider) 

 

BIST 100  

BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1398 en düşük 1374 seviyelerini gördü. Kapanışa doğru BIST100 

endeksinin dalgalı seyrin devam ettiği izleniyor. 

Destek: 1370- 1350 

Direnç: 1405- 1411 
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Şirket Haberleri 

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.(TOASO): Şirket 2021 yılı birinci çeyrek finansal sonuçları 

27.04.2021 günü KAP'ta yayınlanacaktır. 

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(RALYH): Şirketin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Adana 

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 12.04.2021 tarihinde düzenlenen ''ATU 

Mühendislik Fakültesi 2. Etap Binaları Yapım İşi'' ihalesine katılmıştır. 76.375.000,00 TL teklif sunarak 

katılımcılar arasında 21. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. 

USDTRY 

Haftanın ilk işlem gününde, kurun gün içerisinde en yüksek 8,2307, en düşük 8,1166 seviyelerini gördü. Şu 

saatlerde kurun 8,1460 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk direnci 8,2400 seviyesi olarak takip 

edilebilir. 

Destek: 8,0800 - 8,0000 

Direnç: 8,2400 - 8,2800 

 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününde, EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,7791, en düşük 9,6673 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde kurun 9,7103 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 1,1920 en düşük 1,1871 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1915 

seviyesinde hareket eden parite, günü pozitif bölgede kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1940 

seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1870 - 1,1850 

Direnç: 1,1940 - 1,1970 
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XAUUSD 

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1.744 en düşük 1.732 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kıymetli metalin 

1.733 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Ons Altının ilk desteği 1.727 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.727 – 1.720 

Direnç: 1.750 – 1.757 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda en yüksek 64,08 en düşük 62,21 seviyeleri 

aralığında hareket ettiği görülüyor. Şu saatlerde emtianın 64,00 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.  
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