
 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

InvestAZ Yatırım:  

BİST-100 Endeksi Pozitif Ayrışıyor… 

Haftanın üçüncü işlem gününde, BİST-100 Endeksi küresel piyasalarda aynı kategoride değerlendirildiği 
endeksler içerisinde pozitif ayrışıyor. Endeksin gün içerisinde, fiyatlamalarda 1380-1405 geniş bant 
aralığında hareket ettiği görülürken, endeksin an itibari ile psikolojik değeri olan 1400 seviyesi civarında 
tutunma isteği içerisinde olduğu izleniyor. 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan iyileşme ve TL varlıklara 
artan talebin, gün içerisinde endekste güçlü görünümü desteklemeye devam ettiği görülüyor. Global 
piyasalarda doların G-10 ve GOÜ para birimlerinin birçoğuna karşı zayıf bir görünüm sergilediği izleniyor. 
Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,0299-8,1326 bölgesi aralığında hareket ettiği izleniyor. Günün geri kalanında 
Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takibimizde olacak. 

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksinde gün sonuna doğru psikolojik seviyesi olan 1400 değeri üzerinde toparlanma 

çabasında olduğu izleniyor. Gün içerisinde, TL varlıklara yönelik artan talep ve ülke risk priminde 

yaşanan gerileme endekste toparlanma eğilimi desteklemeye devam ettiği görülüyor.  

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş 

olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak. Montrö ile yakından 

uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır" dedi. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 

verilerine göre, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,52 ve bir önceki yılın aynı ayına göre 

%22,06 artış gerçekleşti. 

 Rekabet Kurulu, genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi 

yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne 

çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Google'a 296,1 milyon TL idari 

para cezası kestiği açıklandı. (Kaynak: Bloomberght) 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s bir raporunda, gelişen ülkelerdeki merkez 

bankalarının parasal genişleme programlarının pozitif olduğunu ancak farklı makroekonomik 

göstergeler nedeniyle programların çeşitli riskleri de barındırdığını ifade edildi. 

 Uluslararası Enerji Ajansı'nın mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol 

talebinin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5,7 milyon varil/gün (yüzde 6,3) artışla günlük 96 milyon 

700 bin varil seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre 1 

milyon 730 bin varil/gün artışla günlük 92 milyon 890 bin varil seviyesinde gerçekleşti. 

 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BioNTech-Pfizer'ın ikinci çeyrekte 50 milyon ilave 

doz aşı teslim edeceğini belirtti.  

 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yaptığı açıklamada, Bankaların oldukça sağlam olduğunu 

ifade ederken, net bir şekilde pandemi kriziyle uğraşmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan, Orta 

vadede ABD'nin mali teşvikleri Avrupa'da GSYH'yi %0,3 artırmasını öngördüklerini belirtirken, 

bölge ekonomisinde toparlanma için desteğin gerekli olduğunu ifade etti.  
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BIST 100  

BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1405 en düşük 1380 seviyelerini gördü. Kapanışa doğru BIST100 

endeksinde fiyatlama davranışlarında olumlu havanın devam ettiği izleniyor. 

Destek: 1370- 1350 

Direnç: 1411- 1418 

Şirket Haberleri 

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARMDA): 31 Mart 2021 ve 6 Nisan 2021 tarihli özel 

durum açıklamalarımızda Imola Acquisition Corporation'ın (i) Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'nin ("Armada") dolaylı kontrolüne ve (ii) Armada'nın sermayesinin/oy haklarının %90,03'ünü 

temsil eden dolaylı paylarına sahip olması sonucunu doğuracak bir sözleşme ve birleşme planı akdedildiği 

("İşlem") duyurulmuştu. 

Şirketimiz, Türk Rekabet Kurulu'nun 8 Nisan 2021 tarih ve 21-20/233-97 sayılı kararı uyarınca söz konusu 

İşlem'e izin verildiği konusunda Imola Acquisition Corporation tarafından bilgilendirilmiştir. Taraflar, 

İşlem'e ilişkin diğer ön şartlar ve kapanış işlemlerinin tamamlanması konusunda çalışmalarına devam 

etmektedir. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuata uygun olarak kamuya açıklama 

yapılacaktır. 

Kozal Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL): Şirketimiz Kaymaz altın madeni 2. Atık Depolama Tesisi projesi 

hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin 

durdurulması için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2020/302 E.ve 2020/ 350 sayılarıyla  dava açıldığını ve 

açılan davada, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında müdahil olunduğunu KAP'ta Finansal Raporlar 

dipnotlarında ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda açıklamıştı. 

Şirketimize bugün tebliğ edilen karara göre, 1. İdare Mahkemesi, davacıların ÇED işlemin yürütmesinin 

durdurulması taleplerini itiraz yolu kapalı olmak üzere reddetmiştir. Bu durum şirketimizin lehine 

sonuçlanmıştır. 

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS): Şirketimiz Azerbaycan Norm Cement, As Çimento, Aldnoa 

Mühendislik (Türkmenistan), Nuh Çimento, Arkoz Gaz Beton ve Votorantim Çimento firmalarından hepsi 

bu yıl içinde teslim edilmek üzere toplam 17,1 milyon TL tutarında Çelik Bilya/Silpeps siparişi almıştır. Söz 

konusu siparişler uzun vadeli sözleşmeli anlaşmamız olan firmaların dışındaki firmalar tarafından verilen 

ekstra siparişlerdir. 

İhlas Holding A.Ş. (IHLAS): Bağlı Ortaklığımız İhlas Yayın Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olduğumuz 

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş sözleşmesinin onayı için Sermaye Piyasası 

Kurulundan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden onaylar alınmış olup, onaylı kuruluş 

sözleşmesi bugün (14.04.2021) İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, kuruluş işlemleri 

tamamlanmıştır. 
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Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD): Şirketimizin Licorice kategorisindeki üretim kapasitesi, 2020 

yılı sonunda devreye giren yeni hattımız ile birlikte 12.500 ton/yıl olmuştu. Güncel durumda %90 üzerinde 

kapasite kullanım oranı ile çalışan Licorice hatlarımıza ek olarak, artan Licorice talebini karşılamak için 5.000 

ton/yıl kapasiteli yeni hat yatırımına karar verilmiştir. Yeni hatla birlikte kapasitemiz %40 artarak 17.500 

ton/yıl seviyesine yükselecektir. Yeni hattımızın 2021 yılı Aralık ayında devreye girmesi planlanmaktadır. 

USDTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününde, global piyasalarda dolarda yaşanan zayıf seyir ile birlikte kurun 

fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket ettiği izleniyor. Kurun ilk direnci 8,1500 seviyesi olarak takip 

edilebilir. 

Destek: 8,0500 - 8,0000 

Direnç: 8,1500 - 8,1800 

EURTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününde, EUR/TRY paritesi fiyatlamalarında zayıf seyrin devam ettiği izleniyor. 

Paritenin ilk direnci 9,7500 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 9,6000 - 9,5600 

Direnç: 9,7500 – 9,8000 

EURUSD 

EUR/USD paritesi gün içerisinde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan zayıf seyir ile birlikte paritenin 

1,1975 seviyeleri civarını test ettiğini görüldü. Kurun ilk direnci 1,2000 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1940 - 1,1920 

Direnç: 1,1200 - 1,2050 

XAUUSD 

Gün içerisinde dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kıymetli metalin 1.749 seviyeleri civarını test ettiği 

fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Ons Altının ilk desteği 1.727 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.727 – 1.720 

Direnç: 1.757 – 1.764 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket ettiği görüldü. 

Şu saatlerde emtianın 64,90 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.  
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