InvestAZ Yatırım:

BİST-100 Endeksi Negatif Ayrışıyor…
Haftanın ikinci işlem gününün ilk yarısına doğru BİST-100 endeksi negatif ayrışıyor. Global piyasalarda,
Avrupa seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerine bakıldığında kısa vadede
toparlanma eğiliminin devam ettiği görülüyor. VIX endeksinde yaşanan kısmi değer kayıpları kısa vadede
risk iştahını destekleyebilir. VIX endeksi 16,88 civarında hareketine devam ediyor. BİST-100 endeksi günün
ilk yarısına doğru fiyatlamalarda 1352-1383 geniş bant aralığında hareket ettiği izleniyor. Ülke CDS risk
priminde yaşanan sınırlı yükseliş eğilimi ve artan jeopolitik riskler endeks fiyatlamalarını baskılamaya
devam ediyor. Küresel tahvil piyasasına bakıldığında kısa vadede toparlanma eğiliminin devam ettiği
izleniyor. ABD 2 yıllık tahvil getirisi % 0,17 ve 10 yıllık tahvil getirisi % 1,68 civarından işlemlerin geçtiği
görülüyor. Günün geri kalanında, ABD’de açıklanacak olan TÜFE verisi ve bazı FOMC komite üyelerinin
açıklamaları takip edilecek. Ayrıca, Yurtiçinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında
bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı yakından takip edilecek. Toplantı ardından yapılacak
açıklamalar önemle izlenecek.

Satır Başları:









Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısına doğru negatif ayrışıyor. Günün ilk yarısına
doğru fiyatlamalarda endeksin 1352-1383 geniş bant aralığında hareket ettiği görülüyor. Ülke CDS
risk priminde yaşanan sınırlı artış ve jeopolitik riskler endeks fiyatlamalarını baskılamaya devam
ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi Şubat ayında bir
önceki aya göre % 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,8 oranında artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Perakende Satış Endeksleri verilerine göre;
2021 yılı Şubat ayında Perakende satış hacmi bir önceki aya göre % 3,4 ve bir önceki yılın aynı ayına
göre % 4,6 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ciro Endeksleri verilerine göre; 2021 yılı
Şubat ayında Toplam Ciro bir önceki aya göre % 1,0 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 30,4 artış
gösterdi.
Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Nisan ayında piyasa beklentisi aksine geriledi
ve 70,7 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Nisan ayında
66,3 düzeyine geriledi.

BIST-100
Güne pozitif bir açılış ile başlayan BIST100 öğleden önce 1352-1383 bölgesi aralığında hareket ettiği ve
fiyatlamaların anlık olarak 1360 bölgesi civarında hareket ettiği görülüyor.
Destek: 1350 - 1330
Direnç: 1389 – 1400

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:
Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARMDA): Şirketimiz, Siber güvenlik markası McAfee
ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil
Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan "Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da " Solar
Depo" olarak inşa edilmeye devam edilmektedir. Depo gelirlerimizi artırmak ve elektrik tüketim
maliyetlerimizi düşürmek amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, Ankara Kazan'daki depomuzun çatısının
üzerine 1.056 kWp gücünde GES tesisi kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatılarımızın üzerine kurulmuş
olan GES Tesisleri kurulu güç toplamı 19.72 MW'ye ulaşmış olacaktır.
T.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/8106 TLMT.gereğince açık teklif usulü ile yapılan
Taşınmaz Mal Satış İhalesi sonucunda Ankara İli Sincan İlçesindeki 13.847 m2'lik %100 Sanayi İmarlı
gayrimenkule şirketimiz 12.750.000-TL+KDV teklif vermiş ve ihale şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.İhale
Komisyonu tarafından kesin satış işlemleri tamamlandığında konu kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): Şirketimiz, 12 Nisan 2021 tarihinde General Electricity Company of Libya
(GECOL) ile Tripoli şehrinde kurulacak olan ve 1.320 MW kurulu güce sahip olması planlanan elektrik üretim
santralinin mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerini üstlenmek üzere bir ön protokol imzalamıştır.

USDTRY
Gün ortasında 8,1522 seviyesinden işlem gören USD/TRY kur fiyatlamalarının dart bant aralığında hareket
ettiği izleniyor. Dolar kurunda ilk destek 8,0800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,0800 – 8,0000
Direnç: 8,2000 - 8,2500
EURTRY
Şu saatlerde 9,7034 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek
9,7316 ve en düşük 9,6733 seviyelerini gören kurda dalgalı seyrin devam ettiği izleniyor. Kur için ilk destek
9,6500 seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 9,6500 - 9,6000
Direnç: 9,7500 – 9,8000
EURUSD
Paritenin şu saatlerde 1,1902 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek
1,1919 ve en düşük 1,1883 seviyelerini gören EUR/USD paritesi yataya yakın seyrediyor. Parite için aşağı
yönlü hareketlerde ilk destek 1,1870 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1870 - 1,1840
Direnç: 1,1940 - 1,1970
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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ALTIN
Ons altın öğleden önce en yüksek 1.736 en düşük 1.723 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.729
seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek seviyesi 1.720 seviyesi takip edilebilir.
Destek: 1.720 – 1.715
Direnç: 1.740 – 1.744
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününde Brent petrol günün ilk yarısında en yüksek 63,59 en düşük 62,96 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 63,55 seviyesinde hareket eden emtiada günün ilk yarısında olumlu havanın 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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