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TL Varlıklarda Toparlanmaya Devam mı?
Sabah saatlerinde döviz kurlarının düştüğü görülürken, TL varlıklardaki toparlanma dikkat çekti. Gün
içerisinde 7,60 TL civarını test eden Dolar/TL’nin 7,50-7,51 bölgesinde hareket ettiği izleniyor. BIST-100
Endeksi günün ilk yarısında 1.553-1.563 bölgesi aralığında hareket ettiği ve mevcut durumda fiyatlamaların
1.563 civarında yoğunlaştığı görülüyor. Yurtdışı tarafında ise ABD Vadelilerinin alıcılı olduğunu
görmekteyiz.
Satır Başları:








BIST-100 Gün Ortasında Pozitif Seyre Devam Ediyor BIST100 %0,39 artışla 1.563 seviyesindeyken,
BIST30 %0,01 düşüşle 1.639 seviyesinde. Döviz kurları ise öğle saatlerinde düşüşe geçti. Dolar 7,51,
Euro 8,97 seviyesinde.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 16.00'da toplanacak. Toplantının ana gündemi
koronavirüsle mücadele olacak ve illerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırılacak. Kademeli
normalleşmede 2 haftalık süreç değerlendirilerek, bu doğrultuda yeni kararlar alınabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Merkezi Yönetim bütçe dengesi Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla, faiz dışı
denge 35,9 milyar TL fazla verdi.
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. (ÜNLÜ & Co) halka arz için ilk adımı atarak, şirket hisselerinin yaklaşık
yüzde 25 oranındaki kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.
Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azalarak 81
bin 222 oldu.

BIST 100
Güne 1.559 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde yüksek 1.563 seviyelerini gördü. Öğle
saatlerinde endeksin 1.562 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Destek: 1.550
Direnç: 1.580

Şirket Haberleri:
Ulusoy Elektrik İmalat Taahüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE): Şirketimizin 15/03/2021 tarihli yönetim kurulu
kararı uyarınca, Şirketimizin ana ortağı olan Eaton Corporation plc'nin belirli bağlı ortaklıkları tarafından
halihazırda üretimi gerçekleştirilen yeni primer ve sekonder orta gerilim ürünlerinin Sincan/Ankara
tesisimizde de üretimine başlanmasına karar verilmiştir.
Orta Gerilim Şalt Cihazları ürün kapsamımız genişletilerek söz konusu ürünlerin satış ve pazarlama
faaliyetleri ilişkili taraf olan ülke satış organizasyonları tarafından yürütülecektir.
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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Yeni primer ve sekonder orta gerilim ürün satışlarının Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 10. maddesi
kapsamında yaygınlık ve süreklilik arz edeceği ve Şirketimize uzun vadede %4 ila %5 oranında bir gelir
getirmesi öngörülmektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM): S&P Global Ratings (S&P) Şirketimizin uzun ve kısa vadeli kredi
notlarını "BB-/B", not görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Diğer yandan S&P, Şirketimizin
bağımsız kredi profili değerlendirmesini güçlenen kredi metrikleri sebebiyle "bbb-" den "bbb" ye
yükseltmiştir.
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen
Enerji Ticareti A.Ş."'nin Gürcistan'a 15 gün süreyle (16 Mart 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında) 530
MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya yaptığı başvuru 12 Mart 2021
tarihinde onaylanmıştır. Bahsi geçen ihracat faaliyetinin 16 Mart 2021'de başlaması planlanmaktadır.

USDTRY
Gün ortasında 7,5234 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,5643 seviyesinden
yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,6214 ve en düşük 7,5179 seviyelerinden işlem gören kur hafif
satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,4900 seviyesinde.
Destek: 7,4900 - 7,4500
Direnç: 7,5900 - 7,6600
EURTRY
Şu saatlerde 8,9804 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0488 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 9,0948 ve en düşük 8,9742 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9400 seviyesinde.
Destek: 8,9400 - 8,9000
Direnç: 9,0600 - 9,1400
EURUSD
Güne 1,1955 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1931 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1968 ve en düşük 1,1918 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1900 - 1,1900
Direnç: 1,2000 - 1,2000
ALTIN
1.725 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.734 en düşük 1.722
seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1.732 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk direnç 1.737
seviyesi olarak izlenebilir.
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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Destek: 1.724 – 1.717
Direnç: 1.737 – 1.742
BRENT
Brent petrol haftanın ilk işlem gününe 69,35 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 70,02
en düşük 69,31 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 69,78
olarak %0,81 artışla seyir ediyor.
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