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Gözler Merkez Bankası Toplantısına Çevrildi…
Haftanın dördüncü işlem gününün ilk yarısına doğru Avrupa seansında endeks ve endeks vadeli işlem
sözleşmelerinde kısmi toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor. Özellikle, küresel tahvil piyasasında
kısa vadede normalleşme eğiliminin gündeme gelmesi endeksler tarafını desteklemeye devam ediyor. VIX
endeksi 16,85 seviyesi civarında hareketine devam ediyor. Küresel piyasalarda toparlanma eğilimi, TL’de
yaşanan değer kazanımı ve CDS risk priminde gerilemenin günün ilk yarısında kısa vadede BİST-100 endeksi
fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülüyor. Türk Lirası’nın, dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği
gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla, Güney Afrika Randı ardından en fazla değer kazanan ikinci
para birimi olduğu izleniyor. Günün geri kalanında Yurtiçinde TCMB toplantısı yakından takip edilecek.
Global piyasalarda ise ABD’de Perakende Satışlar, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, New York Empire State
İmalat Endeksi, Sanayi ve İmalat Sektörlerine yönelik datalar yakından takip edilecek. Gün içerisinde, FOMC
üyelerinden Daly, Mester ve Bostic’in açıklamaları izlenecek.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde günün ilk yarısına doğru toparlanma eğilimi devam ediyor.
TL’de yaşanan değer kazanımı ve CDS ülke risk priminde gerileme kısa vadede endeks
fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülüyor. Gün içerisinde, TCMB toplantısı yakından takip
edilecek. Toplantı ardından yayımlanacak Basın Duyurusu ardından TL varlık fiyatlamalarında kısa
vadede oynaklık artış gösterebilir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri Mart 2021 verilerine
göre; Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarak
111 bin 241 oldu. Ocak-Mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,9
azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Özel Sektörün Yurt Dışından
Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri verilerine göre; Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından
sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun
388 milyon ABD doları artarak 164,4 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler
hariç) ise 172 milyon ABD doları artarak 9,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği
gözlenmektedir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamalarda, “Yunanistan ile 5 yıldır var olan
mekanizmaları işletemedik. Siyasi istişareleri gerçekleştiremedik. Bunları Yunanistan’ın olumsuz
yaklaşımı sebebiyle gerçekleştiremedik. İstikşafi görüşmelere ara verilmişti. Daha sonra Doğu
Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan politika sonrası ilişkiler gerildi. Devreye AB ve farklı ülkeler girdi. Biz
Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız” dedi. (Kaynak: ntv.com.tr)
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
verilerine göre; 2021 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 111,2 milyar TL, bütçe
gelirleri 134,9 milyar TL ve bütçe fazlası 23,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe
giderleri 96,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 38 milyar TL olarak gerçekleşti.
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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yayımladığı bir notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
gelecekteki ekonomi politikası yönlendirmelerinin kritik öneme sahip olduğunu belirterek,
piyasaların Kasım 2020’den sonra yabancı sermaye çıkışı ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan
sıkı para politikası değişikliklerine olumlu tepki verdiği ifade edildi.

BIST-100
Güne pozitif bir açılış ile başlayan BIST100 öğleden önce 1407-1418 bölgesi aralığında hareket ettiği ve
fiyatlamaların anlık olarak 1416 bölgesi civarında hareket ettiği görülüyor.
Destek: 1400 - 1370
Direnç: 1430 – 1450

Şirket Haberleri:
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.(SEKUR): Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ALEV DUMANLI'nın görevinden istifa etmesi
sebebiyle, Şirketimizin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.04.2021 tarihi itibarıyla
Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın NAZİK TAŞKIN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. (Kaynak: KAP)

USDTRY
Gün ortasında 8,0385 seviyesinden işlem gören USD/TRY kur fiyatlamalarının dart bant aralığında hareket
ettiği izleniyor. Dolar kurunda ilk destek 8,0000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,0000 – 7,8000
Direnç: 8,1800 - 8,2500

EURTRY
Şu saatlerde 9,6460 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek
9,7148 ve en düşük 9,6278 seviyelerini gören kurda zayıf seyrin devam ettiği izleniyor. Kur için ilk destek
9,5700 seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 9,5700 - 9,50000
Direnç: 9,7500 – 9,8000
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EURUSD
Paritenin şu saatlerde 1,1985 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek
1,1994 ve en düşük 1,1970 seviyelerini gören EUR/USD paritesi yataya yakın seyrediyor. Parite için aşağı
yönlü hareketlerde ilk destek 1,1950 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1950 - 1,1920
Direnç: 1,2050 - 1,2100

ALTIN
Ons altın öğleden önce en yüksek 1.749 en düşük 1.734 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.747
seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek seviyesi 1.727 seviyesi takip edilebilir.
Destek: 1.727 – 1.720
Direnç: 1.750 – 1.757
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününde Brent petrol günün ilk yarısında en yüksek 66,66 en düşük 65,68
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 66,00 seviyesinde hareket eden emtiada günün ilk yarısında dalgalı seyrin
devam ettiği izleniyor.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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