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InvestAZ Yatırım: 

TL Varlık Fiyatlamalarında Toparlanma Devam Edecek Mi ? 

Haftanın ilk işlem gününe yatay bir açılış ile başlayan BİST-100 endeksi gün içerisinde 1553-1566 bölgesi 

aralığında hareketine devam ettiği görüldü. Gün içerisinde TL varlık fiyatlamalarında yaşanan kısmen 

toparlanma eğiliminin endeks fiyatlamaları üzerinde olumlu yansımaları görülüyor. Diğer taraftan, küresel 

piyasalarda devam eden karışık seyir endeks fiyatlamaları üzerinde kısa vadede baskı unsuru olarak 

görülmeye devam ettiği izleniyor.  

Satır Başları: 

 BIST-100 endeksi global piyasalarda devam eden karışık fiyatlamaların etkisi altında kalmaya 

devam ettiği izleniyor. BİST-100 endeksi fiyatlamalarında mevcut durumda yataya yakın pozitif 

bölgede hareket ettiği izlenirken, Dolar/TL fiyatlamalarında 7,54 değeri üzerinde hareketlerin 

gerçekleştiği izleniyor.  

 Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 17.052 (ÖNCEKİ 17.139) 

 ABD'de Mart'ta New York Fed İmalat Endeksi 17,4 oldu. Beklenti endeksin 15,0 gelmesi 

yönündeydi. 

 Fitch: Bununla birlikte ekonomik toparlanma, liranın istikrar kazanması ve para politikası 

öngörülebilirliğinin 2021'in ikinci yarısında ılımlı büyümeyi desteklemesi büyük olasılık denildi. 

 Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, 

ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak 

 

BIST 100  

BIST100 güne başlangıcını 1559 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1566 en düşük 

1554 seviyelerine geldi. Cari durumda endeks 1560 seviyesi civarında işlem görüyor. Mevcut durumda 

BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 14 milyar TL civarında olduğu izleniyor. 

Destek: 1.550 

Direnç: 1.580 

 

Şirket Haberleri: 

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS): Bilindiği üzere Şirketimiz ilişkili 

tarafımız Ateş Çelik (Ateş Wind Power) ile Nisan 2018'de yapılan çerçeve mutabakat çerçevesinde Ateş 

Wind Power'a rüzgar türbinleri ve türbin kulelerinin belirli aksamları başta olmak üzere muhtelif ürünler 

tedarik etmektedir.  Ateş Wind Power tarafından Almanya merkezli Enercon GmbH'ın yeni geliştirdiği E138 

EP3 E2 model türbinleri için üretime başlanmış olup bu yeni nesil türbinler için jeneratör kutup paketlerinin 

(İngilizce pole shoe) ve havalandırma ünitelerinin Şirketimiz tarafından üretilmesine devam edilmesi 

üzerinde mutabakat sağlanmıştır. 
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Bu çerçevede Şirketimizin 2021 yılının ilk yarısında toplam yaklaşık 4.400.000 EUR ciro elde ederek bahse 

konu ürünlerden hasılatını arttırması beklenmektedir. 

Türk Hava Yolları A.O (THYAO): Ortaklığımızın Şubat 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki 

gibidir:  

•  Şubat 2020 döneminde 5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 1,9 milyon olarak 

gerçekleşmiştir.  

•  Yolcu doluluk oranı Şubat 2021 döneminde %61,7 olarak gerçekleşmiştir.  

•  Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2020 döneminde 128.553 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %3,9'luk 

artışla 133.556 tona ulaşmıştır. 

Ortaklığımızın Ocak - Şubat 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  

•  Ocak-Şubat 2020 döneminde 10,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 3,9 

milyon olarak gerçekleşmiştir.  

•  Yolcu doluluk oranı 18,5 puanlık azalma ile %60,9 olarak gerçekleşmiştir. 

•  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Şubat 2020 döneminde 29,5 milyar iken, 2020 yılının aynı 

döneminde %56,6 azalarak 12,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.  

•  Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Şubat 2020 döneminde 250.973 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde 

%8,4'lük artışla 271.981 ton olarak gerçekleşmiştir. 

•  2021 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur. 

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN): Yurtiçi ve yurtdışı ev tüketimine yönelik perakende ürün pazar 

payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda, Samsun ve Çorlu üretim tesislerimize birer adet paketleme 

makinası satın alımı gerçekleşmiş ve faaliyete alınmıştır. Yapılan yatırım ile günlük 1-2-5 kg ambalajlı un 

paketleme kapasitemiz 540 ton/aydan 5940 ton/aya yükselmiştir. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,5643 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,6214 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,5029 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,5451 

seviyesinden işlem gören kur, günü %-0,29 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk destek 7,4900 seviyesinde. 

Destek: 7,4900 - 7,4400 

Direnç: 7,6100 - 7,6700 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününe 9,0488 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0948 en 

düşük 8,9524 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9976 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,63 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9400 seviyesinde. 

http://www.investaz.com.tr/


 

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  

 

Destek: 8,9400 - 8,8700 

Direnç: 9,0800 - 9,1600 

EURUSD 

1,1955 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,1968 en düşük 

1,1916 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,1919 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %-0,35 

azalışla kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk desteği 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,2000 - 1,2000 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1.725 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.734 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.722 olarak gören değerli metalin,   günü %0,41 artışla tamamlaması bekleniyor. Ons Altın 

için ilk direnci 1.736 seviyesinde. 

Destek: 1.724 – 1.716 

Direnç: 1.736 – 1.741 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde 69,35 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 

70,02 seviyesini görürken, en düşük 68,27 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 68,41 seviyesinden işlem 

gören Brent Petrol %-1,17 azalışla işlem görüyor."       
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