InvestAZ Yatırım:

Global Piyasalarda Karışık Seyir…
Haftanın ikinci işlem gününde, küresel piyasalarda karışık seyir devam ederken, BİST-100 endeksinde
dalgalanmanın devam ettiğini izliyoruz. BİST-100 endeksinin gün içerisinde fiyatlamalarda 1352-1386
bölgesi aralığında hareket ettiği görülüyor. Gün içerisinde, CDS risk priminde yaşanan sınırlı yükseliş eğilimi
ve artan jeopolitik riskler endeks fiyatlamalarını kısa vadede baskılamaya devam ettiği izleniyor. Küresel
piyasalarda, doların G-10 ve GOÜ para birimleri karşısında karışık bir seyir izlediği görülüyor. USD/TRY gün
içerisinde 8,1175-8,1780 bölgesi aralığında hareket ettiği izleniyor. Günün geri kalanında, Yurtiçinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı yakından takip
edilecek. Toplantı ardından yapılacak açıklamalar önemle izlenecek.
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BİST-100 endeksinde gün sonuna doğru toparlanma isteğinin devam ettiği izleniyor. Endeksin gün
içerisinde fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket ettiği izleniyor. 5 yıllık ülke CDS risk
priminde yaşanan sınırlı yukarı yönlü eğilim endeks fiyatlamaları üzerinde kısa vadede baskı unsuru
olarak görülmeye devam edebilir.
Uluslararası Para Fonu (IMF) yaptığı açıklamada, Asya ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini
% 6,9’dan % 7,6’ya yukarı yönlü revize etti. Kurum, Asya ekonomisinin 2022 yılında % 5,4
büyümesini tahmin ediyor.
ABD açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Mart ayında piyasa beklentisi üzerinde artış
gösterdi. TÜFE Mart ayında bir önceki aya göre % 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,6 artış
gösterdi
Almanya'da Bakanlar Kurulu, yeni tip koronvirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan
tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyon Koruma Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin
yasa tasarısını kabul ettiği açıklandı.
ABD’de Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısının uygulanmasının, kan
pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle geçici olarak durdurulması tavsiye edildi. Tavsiye, ABD
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) geldi. (Kaynak:
amerikaninsesi.com)
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre,
talepteki artış tahmini güçlü ekonomik toparlanma beklentilerinden kaynaklandığı belirtilirken,
OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde, günlük 200 bin varil artarak yaklaşık
25 milyon 40 bin varil seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi. Bu artışla, OPEC'in küresel petrol
üretimindeki payı martta yüzde 26,9 olduğu görüldü.
Mısır mahkemesi, 900 milyon dolarlık zarar tazmini talep eden Süveyş Kanalı İdaresi’nin, kanalı
tıkayan Ever Given gemisine el koyabilmesine onay verdiğini açıkladı. (Kaynak: Bloomberght)

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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BIST 100
BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1386 en düşük 1352 seviyelerini gördü. Kapanışa doğru BIST100
endeksinde toparlanma isteğinin devam ettiği izleniyor.
Destek: 1350- 1330
Direnç: 1400- 1405

Şirket Haberleri
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( TLMAN): LIEBHERR-MCCTEC ROSTOCK GMBH LOJİSTİK ALT
YÜKLENİCİSİ İLE HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK.MÜH.A.Ş. SERBEST BÖLGE ŞUBESİNE HİZMET
VERİLMEK ÜZERE TRANSBAŞ TRABZON SERBEST BÖLGE İŞL. A.Ş. İLE 13.04.2021-12.07.2021 TARİHLERİ
ARASI 15.000 M2 SAHA KİRASI 180.000 $ TAHMİL TAHLİYE VE GEMİ HİZMELERİ SONUCU 74.000 USD
HASILAT SAĞLANACAKTIR. (Kaynak: KAP)
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( EKGYO): Şirket projelerinden İstanbul Sarıyer
Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' nde (Köy Zekeriyaköy) , 1791 Ada 2 Parsel 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102 Nolu Bloklar ile Bu Bloklara Ait Altyapı
ve Çevre Düzenleme İşleri 'nin kısmi geçici yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 13.04.2021 tarihinde
onaylanmıştır.(Kaynak: KAP)
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( THYAO): Ortaklığımızın Mart 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları; Mart 2020
döneminde 2,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2,5 milyon olarak
gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Mart 2021 döneminde %65,6 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan KargoPosta, Mart 2020 döneminde 128.651 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %23,1'lik artışla 158.353 tona
ulaşmıştır.(Kaynak: KAP)
USDTRY
Haftanın ikinci işlem gününde, global piyasalarda dolarda yaşanan karışık seyir ile birlikte kurun
fiyatlamalarda dart bant aralığında hareket ettiği izleniyor. Kurun ilk direnci 8,2400 seviyesi olarak takip
edilebilir.
Destek: 8,0800 - 8,0000
Direnç: 8,2400 - 8,2800
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününde, EUR/TRY paritesi fiyatlamalarında dalgalı seyrin devam ettiği izleniyor.
Paritenin ilk direnci 9,8000 seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 9,6400 - 9,6000
Direnç: 9,8000 – 9,8400

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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EURUSD
EUR/USD paritesi gün içerisinde, ABD’de açıklanan TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi
sonrasında küresel piyasalarda dolarda sınırlı değer kayıpları yaşanırken, paritenin kısa vadede 1,1943
seviyeleri civarını test ettiğini görüldü. Kurun ilk direnci 1,1950 seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 1,1900 - 1,1870
Direnç: 1,1950 - 1,1970
XAUUSD
Gün içerisinde dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kıymetli metalin 1.748 seviyeleri civarını test ettiği
görüldü. Ons Altının ilk direnci 1.757 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.720 – 1.715
Direnç: 1.757 – 1.764
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket ettiği görüldü.
Şu saatlerde emtianın 63,60 seviyesinde hareket 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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