InvestAZ Yatırım:

Global Piyasalar Haftaya Tatsız Başladı…
Haftanın ilk işlem gününün ilk yarısına doğru küresel piyasalarda risk iştahında azalışların yaşandığı
izleniyor. Küresel piyasalarda Asya ve Avrupa seansında zayıf görünüm devam ettiği görülmekte. BİST-100
endeksi haftanın ilk işlem gününe yatay açılış yaparken, günün ilk yarısına doğru fiyatlamalarda 1374-1398
bölgesi aralığında dalgalanmaya devam ettiği izleniyor. Diğer taraftan, tahvil piyasasında gelişmiş ülke
tahvillerine artan talep risk iştahında azalışları kısmen desteklediği görülüyor. ABD 2 yıllık tahvil getirisi %
0,15, 10 yıllık tahvil getirisi % 1,65 ve 30 yıllık tahvil getirisi % 2,32 ve Almanya on yıllık tahvil getirisi % 0,32 seviyesi civarında işlem görmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda, gün içerisinde doların G-10 ve
GOÜ para birimleri birçoğu karşısında değer kazanmaya devam ettiği izleniyor. Türk Lirası’nın aynı
kategoride değerlendirildiği GOÜ para birimlerinin birçoğunun dolara karşı değer kaybetmesi TL
fiyatlamalarını üzerinde baskı unsuru olarak görülmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru günün ilk yarısına
doğru fiyatlamalarda 8,1679-8,2307 geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ettiği izleniyor. Günün geri
kalanında yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken küresel piyasalarda gelişmeleri takip etmeye devam
edeceğiz.

Satır Başları:








Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde günün ilk yarısına doğru dalgalı seyir devam ediyor. Global
piyasalarda yaşanan gelişmeler, artan jeopolitik riskler, Ülke risk priminde sınırlı yükseliş ve TL’de
yaşanan değer kayıpları endeks üzerinde baskıyı bir miktar artırdığı görülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi Gelişmeleri
Şubat 2021 verilerine göre; Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1.233 milyon dolar
arttı ve 2.610 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı
37.786 milyon dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri Şubat 2021 verilerine
göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir
önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile
%13,4 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İnşaat Maliyet Endeksi, Şubat 2021
verilerine göre; İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,03 azaldı, bir
önceki yılın aynı ayına göre %27,59 artış gösterdi.

BIST-100
Güne yatay bir açılış ile başlayan BIST100 öğleden önce 1374-1388 bölgesi aralığında hareket ettiği ve
fiyatlamaların anlık olarak 1388 bölgesi civarında hareket ettiği görülüyor.
Destek: 1370 - 1350
Direnç: 1400 – 1411

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.
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Şirket Haberleri:
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA): Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve
oybirliğiyle alınan 09.04.2021 tarih ve 13 numaralı kararıyla; IHLAMUR KONAĞI HUZUREVİ VE YAŞLI
BAKIMEVİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE TİCARET ANONIM ŞIRKETI'nin sermayesinin %51'ine denk gelen
6.748.001TL(Altımilyonyediyüzkırksekizbinbir) adet paylarının tamamının, Şirketimizce satın alınmasına
karar verilmiş olup, MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin sahip olduğu toplam %51 payların tamamı, SPK
Şirket Değerleme Lisansına sahip KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından yapılan
değerleme
sonucu
tespit
edilen
toplam
13.231.374TL.(OnüçmilyonikiyüzotuzbirbinüçyüzyetmişdörtTL).bedel
dikkate
alınmak
suretiyle,
6.748.001TL.(AltımilyonyediyüzkırksekizbinbirTL) bedel karşılığı nakden ve peşinen IHLAMUR KONAĞI
HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIMEVİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE TİCARET ANONIM ŞIRKETI'nden satın alınmak
suretiyle, pay devir işlemi tamamlanmıştır
01.06.2020, 02.06.2020 ve 04.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarına ilişkin olarak; Düzce' de faaliyet
gösteren RRM İNŞAAT ENERJİ HAYVANLIK LTD. ŞTİ ("RRM")'nin %49 hissesinin satın alınması ile ilgili olarak,
RRM ve Şirketimiz arasında akdedilen hisse devri sözleşmesi, Şirketimiz tarafından Görer Ymm & Finansal
Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılan değerleme çalışması neticesinde, RRM'nin sözleşmede öngörülen şart
ve vasıfları taşımadığı tespit edilmekle feshedilmiştir.Bununla ilgili RRM şirketine sermaye olarak verilen
150.000 TL.tutar Yönetim kurulu Başkanı Sn.Mine Tozlu Sineren tarafından faiziyle MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.'ne 170.000 TL.olarak ödenmiş olup bu devir işlemi ile ilgili şirketimizin herhangi bir zararı
bulunmamaktadır.RRM şirket yetkilileri ile ilgili gerekli hukuki işlemler şirketimiz MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş. ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mine Tozlu Sineren tarafından başlatılmıştır.Yönetim
Kurulumuz tarafından bu alandaki faaliyetlerimize GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve bu
şirketin Adana'da kurulan şubesi üzerinden devam ettirilme kararı alınmıştır.
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT): 11.03.2021 tarihli Sermaye artırımından elde edilen
fonların kullanım yerlerine ilişkin denetim komitesi raporumuzda açıklandığı üzere yumuşak şeker ürün
portföyünde ihraç pazarlarda öngörülen büyümeyi desteklemek amacıyla mevcut Gebze fabrika
yerleşkemize yıllık 17.000 ton ek kapasite getirecek olan yatırım dahilindeki yeni üretim hatları devreye
alınmıştır.
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN): Şirketimiz ile Alucoreks Almüminyum A.Ş. arasında
bugün (12.04.2021) 4.250 Ton alüminyum biyet (yarı mamul alüminyum kütük) satışı anlaşması yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre söz konusu miktarın satışı 2021 sonuna kadar aylık eşit miktarlarda
gerçekleştirilecektir. Satış fiyatı "değişken LME(Londra Metal Borsası) fiyatı + prim"esasına göre
belirlenmiştir. Toplam satış tutarının güncel LME fiyatına göre tutarı yaklaşık 11.560.000 USD'dir.
USDTRY
Gün ortasında 8,1745 seviyesinden işlem gören USD/TRY kur fiyatlamalarının geniş bant aralığında hareket
ettiği izleniyor. Dolar kurunda ilk destek 8,1200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,1200 – 8,0800
Direnç: 8,2500 - 8,3000
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.
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EURTRY
Şu saatlerde 9,7255 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek
9,7791 ve en düşük 9,7155 seviyelerini gören kurda dalgalı seyrin devam ettiği izleniyor. Kur için ilk destek
9,6000 seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 9,6000 - 9,5000
Direnç: 9,8000 – 9,8400

EURUSD
Paritenin şu saatlerde 1,1900 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek
1,1905 ve en düşük 1,1871 seviyelerini gören EUR/USD paritesi yataya yakın seyrediyor. Parite için aşağı
yönlü hareketlerde ilk destek 1,1840 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1840 - 1,1800
Direnç: 1,1920 - 1,1940
ALTIN
Ons altın öğleden önce en yüksek 1.743 en düşük 1.735 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.741
seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek seviyesi 1.736 seviyesi takip edilebilir.
Destek: 1.736 – 1.730
Direnç: 1.747 – 1.750
BRENT
Haftanın ilk işlem gününde Brent petrol günün ilk yarısında en yüksek 63,28 en düşük 62,21 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 63,06 seviyesinde hareket eden emtiada günün ilk yarısında dalgalı seyrin devam ettiği
izleniyor.

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.
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