InvestAZ Yatırım:

Yurtiçinde Sanayi Üretimi, Dışarda ABD TÜFE Ön Planda…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi % 1,24 değer kaybederek günü 1.375 puandan tamamladı. Toplam
işlem hacmi 16 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,98 ve holding endeksi % 1,56
değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 0,46 ile inşaat, en çok gerileyen
ise % 6,41 ile turizm oldu.
Avrupa borsaları günü haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Fransa'da CAC 40 endeksi
% 0,13, Almanya'da Dax endeksi % 0,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,39 değer kaybederken,
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise günü % 0,11 değer kazandı.
ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüş ile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, % 0,16, S&P
500 endeksi % 0,02 ve Nasdaq endeksi % 0,36 değer kaybetti.
Bugün, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Almanya'da ZEW Ekonomik Beklenti
Endeksi'nin takip edilecek. Ayrıca, FOMC üyelerinden Daly, George, Harker ve Bostic’in açıklamaları
yakından izlenecek. Yurtiçinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün
gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı yakından takip edilecek. Toplantı ardından yapılacak açıklamalar
önemle izlenecek.
Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Dış Ticaret verilerine göre dolar bazında ihracat bir önceki yılın aynı
ayına göre % 30,6 ve ithalat ise % 38,1 artış gösterdi. Dış Ticaret Dengesi piyasa beklentisi altında 13,8
milyar dolar fazla verdi. Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem
sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak
toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor.
Satır Başları:






Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü % 1,24 değer kaybederek günü
1.375 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 16 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem
gününde global piyasalarda kısa vadede yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte BİST-100
endeksinin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid
Dibeybe ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmzaladığımız
Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'ya verdiğimiz destek,
Trablus'un düşmesini önlemiş, yeni katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır" dedi.
(Kaynak: Milliyet)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada,
"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız" dedi.
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Halkbank’ın ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla yaptığı başvuru, New York'ta İkinci Bölge İstinaf
Mahkemesi’nde görüşüldü. Mahkeme heyeti duruşma sonunda, Halkbank’ın avukatları ve
savcılıktan yeni belge ve bilgi istemeyeceklerini kaydederek, ‘‘Vereceğimiz nihai kararı bekleyin”
dediği haberi basında yer aldı. (Kaynak:amerikaninsesi.com)
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye'ye uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında
sınırlama kararı alındığını belirtti. Golikova, basın toplantısında Rus otoritelerin Türkiye'de
koronavirüs durumunu izleyeceklerini söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı, Mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu paylaştı. 1 Ekim 2020'de başlayan
ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının Mart ayında federal hükümetin bütçe açığı
660 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek,
geçen yıl askıya aldığı "Türkiye’ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Oval Ofis'te
Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörler ile Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek modern
ve dirençli bir altyapı sistemine yatırım yapmanın gerekliliğini görüştüğü açıklandı.
St Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamada; ABD'de aşılama oranının yüzde 75'e
ulaşması durumunda tahvil alımlarının tartışılmaya başlanabileceğini açıkladı. (Kaynak:
Bloomberg)
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13-15 Nisan tarihlerinde NATO müttefikleriyle görüşme
gerçekleştirmek üzere Brüksel'e ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye geleceği açıklandı.

BIST-100
Endeksin Haftanın ilk işlem gününü 1375 seviyesinden tamamladığını izledik. Toplam işlem hacmi 16 milyar
lira seviyesinde gerçekleşti.
Destek: 1350–1330
Direnç: 1400–1411

Şirket Haberleri:
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL): 18.05.2020 tarihli KAP açıklamamızda özetle;
Stratejik gerekçelerle, 24 Temmuz 2017 tarihinde Kap açıklaması ile duyurduğumuz üretimi yurt dışına
taşınan Solvent üretiminin tekrar yurt içinde üretilmesi için gerekli Şirketimiz makina ve teçhizat
modernizasyonuna ilişkin, 38.780.090 TL tutarlı, başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023
olan Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklanmıştı.
Söz konusu yatırıma ilişkin gelinen safhada, Solvent bazlı ürünlerin üretimine ve müşteri sevklerine kısmi
olarak başlanmıştır.
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T.C Ziraat Bankası A.Ş. (TCZ, TCZB): Bankamız 12 Nisan 2021 tarihinde 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka
ile toplamda 1.3 Milyar USD tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 293 milyon ABD Doları
ve 873 Milyon EUR tutarında USD ve EUR olmak üzere iki dilimde sağlanacak 367 gün vadeli kredinin
maliyeti sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olmuştur.
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS): Şirketimiz, 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası)
tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka
arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak; bir veya birden çok seferde,
her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi
amacıyla gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA): Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve
oybirliğiyle alınan 09.04.2021 tarih ve 13 numaralı kararıyla;Şirketimiz tarafından, "Ihlamur Konağı
Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi"'nin sermayesini temsil eden
payların %51'ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Karar
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 26.02.2021 tarihli Değerleme
Raporu'nda bulunan değer üzerinden toplam 6.748.001,00 TL'sına Ali Fuat Ünver'den nakden ve peşinen
satın alınmasına, Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Net Holding A.Ş. (NTHOL): Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak,
Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016 ve 25.09.2017 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave
olarak alınan 13.08.2018 tarihli kararı gereğince;
12.04.2021 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,61 - 5,00 TL fiyat aralığından 1.250.000 TL
toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12.04.2021 tarihi
itibariyle %39,76 sınırına ulaşmıştır.

USDTRY
Güne 8,1572 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne yatay başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç
8,2000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,0800 - 8,0000
Direnç: 8,2000 - 8,2500
EURTRY
Güne 9,7151 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk
direnç 9,7500 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,6500 - 9,6000
Direnç: 9,7500 - 9,8000
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EURUSD
Güne 1,1910 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yataya yakın hafif satıcılı
hareketine devam ediyor. Kur için ilk destek 1,1870 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1870 - 1,1840
Direnç: 1,1940 - 1,1970
XAUUSD
Güne 1.733 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.726 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.720 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.720 – 1.712
Direnç: 1.740 – 1.744
BRENT
Güne 63,06 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 63,35 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz.
Destek: 62,80 – 62,50
Direnç: 63,50 – 63,90
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