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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalarda Azalan Risk İştahı … 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma gününü % 1,65 değer kaybederek günü 1.393 puandan 
tamamladı. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,53 ve holding 
endeksi % 1,94 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 1,39 ile metal ana 
sanayi, en çok gerileyen ise % 4,34 ile sigorta olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Fransa'da CAC 40 endeksi 
% 0,06 ve Almanya'da DAX 30 endeksi günü % 0,21 değer kazandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,6 ve 
İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,38 değer kaybetti. 

ABD borsaları günü Cuma gününü değer kazanımı ile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Industrial Average 

% 0,89, S&P 500 endeksi % 0,77 ve Nasdaq Composite endeksi % 0,51 değer kazandı. 

Bugün, yurtiçinde açıklanacak olan Ödemeler Dengesi Gelişmeleri ve İşgücü İstatistikleri verileri 
takibimizde olacak. Global piyasalarda ise ABD’de gerçekleştirilecek olan tahvil ihaleleri izlenemeye devam 
edilecek.  

Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem 
sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak zayıf 
seyrin devam ettiği izleniyor. 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü % 1,65 değer kaybederek günü 

1.393 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem 

gününde küresel piyasalarda yaşanan zayıf seyir nedeniyle, BİST-100 endeksinin güne yatay bir 

açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 

arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, taraflar arasında 

ekonomi, ticaret, turizm, güvenlik, savunma sanayisi, bilim, eğitim ve gençlik alanlarında iş birliğini 

ve eşgüdümü derinleştirmek için ortak çabaları artırmanın kararlaştırıldığı vurgulandı. 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile telefonda görüştü. 

2013'ten bu yana diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürüldüğü görülürken, yapılan görüşme 

2013’ten beri yapılan üst düzey ilk temas olduğu dikkat çekti. 

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak 

bütünlüğünü savunduğu, Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışmanın 

herkesin zararına olduğunu ifade etti. 

 New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde 12 Nisan’da yapılacak duruşmada Halkbank’ın 

avukatları ve savcılar üst mahkemenin üç hakimi Raymond J. Lohier, Jr., Susan L. Carney ve William 

J. Nardini’nin karşısına çıkacak. (Kaynak: VOA) 
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 Akbank sendikasyonunu %100'ün üzerinde yeniledi. Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile 

Türkiye ekonomisine 675 milyon Dolar'ın üstünde destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon 

kredisinin maliyeti Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak gerçekleşti.  

 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün 

toplanacak. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirler değerlendirileceği açıklandı. 

 Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Mart 2021 dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve 

pazar verilerini açıkladı.Buna göre, ilk çeyrekte toplam taşıt araçları üretimi bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 

bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 360 bin 766 adet olarak 

gerçekleşti. İlk çeyrekte otomotivde üretim %1 artarken, ihracat %6 azalış gösterdi. (Kaynak: 

Anadolu Ajansı) 

 Mısır, Süveyş Kanalı'nda yaptığı kaza sonucu 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden 

olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek 

alıkonulacağını açıkladı. 

 FED Başkanı Powell yaptığı açıklamada; Amerikan ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye 

başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini belirterek, ekonominin "dönüm 

noktasında" olduğunu söyledi. Başkan, "Bu yıl faiz oranlarında artış yapmamızın olası olmadığını 

düşünüyorum." dedi. 

 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırgan ya da pervasız" bir 

şekilde hareket etmesi halinde bunun bedeli ve sonucu olacağı konusunda uyardı. 

 

BIST-100 

Endeksin Haftanın son işlem gününü 1393 seviyesinden tamamladığını izledik. Toplam işlem hacmi 19 

milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Destek: 1370–1350 

Direnç: 1405–1411 

 

Şirket Haberleri: 

 

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY): 18.12.2020 tarihli KAP açıklamamızda bildirmiş 

olduğumuz finansal borçların 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması işlemleri planlandığı ve 

kreditörlerle mutabık kalındığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Akbank T.A.Ş (AKBNK): Akbank, uluslararası piyasalardan 344.5 milyon ABD Doları ve 279 milyon Avro 

olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti 

ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25'tir. 
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Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş' ye 

ait ODAŞ Şanlıurfa Doğalgaz Santrali'nin Özbekistan-Khorezm'e taşınması ve toplamda 174 MW enerji 

santrali ile 110 kV trafo merkezinin Özbekistan'da kurulması ile ilgili tüm mühendislik, elektrik, mekanik, 

saha kurulum, montaj, demontaj ve relokasyon kapsamları için ODAŞ Enerji CA -Özbekistan ile EPC çerçeve 

anlaşması yapılmıştır. 

Sözleşmeye ait ekler ve gerekli açıklamalar ilerleyen süreçte yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

GSD Holding A.Ş. (GSDHO): Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin 09.04.2021 

tarihli yönetim kurulu toplantısında, yapılmakta olan gemi yatırımlarının finansmanı amacıyla şirket 

ödenmiş sermayesinin 10.000.000 ABD Doları nakit artırımla 50.000.000 ABD Doları'na çıkartılmasına ve 

kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 ABD Doları'ndan 75.000.000 ABD Doları'na yükseltilmesine karar 

verilmiştir. 

Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. ile Itochu Corporation arasında Japonya'da 

inşa edilecek iki adet handysize kuru yük gemisi yapımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL): Yönetim Kurulumuz'un 09.04.2021 tarihli (bugün) 

toplantısında; 

83.000.000,-Türk Lirası ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan  bağlı ortaklığımız 

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin  sermayesinin tamamı nakden karşılanmak 

suretiyle 40.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak  123.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye 

artırımının Doğan Trend  Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 9 Nisan 2021 (bugün) tarihinde  

gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek Şirket'imiz  tarafından nakden 

karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının  kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına 

katılım tutarımızın 40.000.000,-Türk Lirası olarak  belirlenmesine, 

karar verilmiştir. 

Doğuş Holding A.Ş. (DGHOL): Ana ortağı olduğumuz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ait hisse 

senetlerinin 32.000.000 adetlik bölümünün Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında tarafımızca 1 yıl içerisinde 

satışının gerçekleştirileceğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 

ile paylaşılacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 8,1819 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne yatay başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

8,2200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,1200 - 8,0800 

Direnç: 8,2200 - 8,2700 
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EURTRY 

Güne 9,7369 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne yataya yakın alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için 

ilk direnç 9,7700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,6800 - 9,6000 

Direnç: 9,7700 - 9,8400 

EURUSD 

Güne 1,1896 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yataya yakın hafif satıcılı 

hareketine devam ediyor. Kur için ilk destek 1,1850 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1850 - 1,1820 

Direnç: 1,1940 - 1,1970 

XAUUSD 

Güne 1.743 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.738 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.732 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.732 – 1.727 

Direnç: 1.750 – 1.757 

BRENT 

Güne 62,93 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 62,80 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 

Destek: 62,00 – 61,60 

Direnç: 63,50 – 63,90 
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