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InvestAZ Yatırım:  

Gözler Lagarde&Powell’ın Açıklamalarında… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü % 0,18 değer kazanarak günü 1.378 puandan tamamladı. Toplam 
işlem hacmi 19,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,54 değer kazanırken, holding 
endeksi % 0,95 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 3,85 ile spor, en 
çok gerileyen ise % 6,16 ile inşaat olduğu görüldü.  

Avrupa borsaları günü haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 
endeksi %0,02, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,36 ve İtalya'da FTSE MIB 
30 endeksi % 0,59 değer kazandı. 

ABD borsaları haftanın ikinci işlem gününü karışık bir seyir ile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 
yüzde 0,2 düşüş gösterirken, S&P 500 endeksi, % 0,33 ve Nasdaq endeksi % 1,05 değer kazandı.  

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı 
Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın açıklamaları önemle takip edilecek. Gün içerisinde, 
ABD’de FED’in açıklayacağı Bej Kitap Raporu ve bazı FOMC üyelerin açıklamaları yakından izlenecek.  

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

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü % 0,18 değer kazanarak günü 

1.378 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem 

gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı 

bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada; Ramazan 

ayının ilk iki haftası boyunca kısmi kapanma önlemlerinin uygulanacağını ifade etti. Kapanma 

önlemleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri güncellenirken, eğitimden yeme içme 

sektörüne kadar birçok alanda da yeni önlemler devreye alındı. 

 Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. 

SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık Aselsan üretiyor" dedi. 

 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği 

açıklandı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde, 

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda endişesini dile getirdi ve gerginliği azaltma 

çağrısında bulunduğu belirtildi. 

 ABD Başkanı Joe Biden, 28 Nisan Çarşamba günü Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin 

katılımıyla yapılacak ortak oturumda Kongre üyelerine hitap edecek. 

 İran basını, İsrail bandıralı bir ticaret gemisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında füze ile 

hedef alındığını açıkladı. 
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BIST-100 

Endeksin Haftanın ikinci işlem gününü 1378 seviyesinden tamamladığını izledik. Toplam işlem hacmi 19,2 

milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Destek: 1350–1330 

Direnç: 1400–1411 

 

Şirket Haberleri: 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimizin 09/04/2021 tarih ve 636 nolu Yönetim 

Kurulu Kararı doğrultusunda; Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 1 ve 2 nolu Parseller üzerinde 

bulunan Nurtav Yumurta Tarım Hayvancılık Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.'ye ait 38.472,23 m2'lik gayrimenkul ile 

Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 9 nolu Parsel üzerinde bulunan Hatice Aloğlu'na ait 

10.580,50 m2'lik gayrimenkul KDV dahil 16.761.000 TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır.  

Söz konusu arsa üzerine, kiracımız Pioneer Tohumculuk A.Ş. (USA)'ya teslim edilmek üzere yaklaşık 31.000 

m2'lik lojistik depo inşa edilecek olup, teslimin Ekim 2021 tarihinde yapılması planlanmaktadır. 

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK): Şirketimizin 2021 yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 06.05.2021 

Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 8,1202 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne yatay başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

8,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0800 - 8,0000 

Direnç: 8,1800 - 8,2200 

EURTRY 

Güne 9,6997 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne hafif alıcılı 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 1,1948 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yataya yakın hafif alıcılı 

hareketine devam ediyor. Kur için ilk destek 1,1920 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1920 - 1,1890 

Direnç: 1,1990 - 1,2050 

XAUUSD 

Güne 1.746 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.743 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.736 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.736 – 1.730 

Direnç: 1.750 – 1.757 

BRENT 

Güne 63,77 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 64,22 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 

Destek: 64,50 – 64,90 

Direnç: 63,70 – 63,40 
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