
 

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:  

Yurtiçi Piyasalar TCMB Toplantısına Odaklandı… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü % 2,24 değer kazanarak günü 1.409 puandan tamamladı. Toplam 
işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 3,57 ve holding endeksi % 2,65 
değer kazandığı günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 4,78 ile taş toprak, en çok 
gerileyen ise % 7,06 ile spor olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları günü haftanın üçüncü işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de 
FTSE 100 endeksi % 0,71 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,17 değer kaybetti. Fransa'da 
CAC 40 endeksi % 0,04 değer yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,1 kayıpla 24.574,74 geriledi. 

ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık bir seyir ile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 

% 0,16 değer kazanırken, S&P 500 endeksi % 0,41 ve Nasdaq endeksi % 0,99 değer kaybetti.  

Bugün, Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı toplantısı takip edilecek. Toplantı 
ardından yayımlanacak olan basın duyurusunda, bankanın faiz patikasına dair yaklaşımı ve yayımlanacak 
metinde kurul üyelerinin ilerleyen döneme dair beklentilerine dair ipuçları aranmaya devam edilecek. 
Yurtiçi piyasalarda, yayımlanacak basın duyurusu ardından TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık 
artış gösterebilir. 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. 

Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem 
sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak 
toparlanma eğiliminin devam ettiği izlenirken, Çin ana karasında Şanghay Bileşik Endeksinde zayıf seyir 
sürüyor.  

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü % 2,24 değer kazanarak günü 

1.409 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 16,6 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. 

 ABD’nin savaş gemileri USS Roosevelt ve USS Donald Cook’un Karadeniz’e geçeceği Montrö 

Sözleşmesi uyarınca geçen hafta Türkiye’ye bildirilmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim 

olduğu süreçte ABD 2 savaş gemisinin Karadeniz’e gitmeyeceğini Türkiye’ye bildirdi denildi. 

(Kaynak: haberglobal.com.tr) 
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 Fed Başkanı Jerome Powell, Washington Ekonomi Kulübü’nün düzenlediği sanal etkinlikte yaptığı 

açıklamasında; “Aralık ayındaki sözlü yönlendirmemizde açıkladığımız hedeflere doğru daha fazla 

somut gelişme görmemiz durumunda varlık alımlarını azaltacağız” ifadesine yer verdi. Başkan, 

varlık alımlarının azaltılmasına yönelik olarak, “Bu, çok büyük ihtimalle faizleri artırmayı 

düşünmemizden önce gerçekleşecek” dedi. Başkan, "Komitedeki üyelerin çoğu 2024’e kadar faiz 

artışı öngörmüyor. Fakat bu komite tahmini, oyladığımız ya da grup olarak hareket ettiğimiz bir 

karar değil, sadece bizim bir değerlendirmemiz. Piyasalar ekonomik tahmin dediğimiz şeylere aşırı 

odaklanıyorlar. Ben olsam tarif ettiğimiz sonuçlara odaklanırdım” dedi. (Kaynak: 

Bloomberght.com) 

 Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, katıldığı bir etkinlikte yaptığı 

değerlendirmede; Euro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu 

belirterek, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini ifade 

etti. 

 ABD Merkez Bankası (Fed), Bej Kitabın Nisan 2021 sayısını yayımladı. Raporda, ekonomik 

aktivitenin Şubat sonundan Nisan başına kadar ılımlı bir şekilde hızlandığını belirtirken tüketici 

harcamalarının güçlendiğini ifade edildi.  

 ABD Başkanı Joe Biden, seçimlere müdahale edilmesiyle ilgili Rus kurum ve kişilere yaptırım 

uygulamaya hazırlanıyor haberi basında yer aldı.  

 Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida yaptığı değerlendirmede, ABD Merkez Bankası'nın 

enflasyonla ilgili "başarı ölçütünün", gelecekteki fiyat artışlarına ilişkin beklentileri% 2'ye 

sabitlediğini ve merkez bankasının enflasyon beklentileri yükselmeye başlarsa yanıt vereceğini 

belirtti. 

 

BIST-100 

Endeksin Haftanın üçüncü işlem gününü % 2,24 değer kazanarak günü 1.409 puandan tamamladı. Toplam 

işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti 

Destek: 1390–1370 

Direnç: 1415–1422 
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Şirket Haberleri: 

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): 03.03.2021 tarihli açıklamamızda; 

Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN Lot II: Supply, delivery, installation and commissioning of one 

(1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Matam / Senegal İhalesinde en iyi teklif 1.900.000 Euro bedelle 

şirketimiz tarafından verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, düzenleyen firmadan sözleşme 

imzalanmasına ilişkin davet gelmesi beklenecektir,  şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu, Söz konusu işin 

şirketimize ihale edilmediği tarafımıza bildirilmiştir.03.03.2021 tarihli açıklamamızda; 

Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group 

,International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit 

N6033-SN, Lot I: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA 

transformer bay in Bakel / Senegal İhalesinde en iyi teklif 1.770.000 Euro bedelle şirket tarafından 

verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, düzenleyen firmadan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet 

gelmesi beklenecektir,  şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu, Söz konusu işin 1.803.000 Euro bedel ile 

tarafımıza ihale edilmiş olduğu idarece bildirilmiş olup sözleşme imza aşamasına geçilmiştir. Sözleşme 

imzalanması sürecinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar 

yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

USDTRY 

Güne 8,0825 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 8,1500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0000 – 7,9000 

Direnç: 8,1500 - 8,2000 

EURTRY 

Güne 9,6823 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 9,7500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,6400 - 9,6000 

Direnç: 9,7500 - 9,8000 

EURUSD 

Güne 1,1979 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yataya yakın hareketine 

devam ediyor. Kur için ilk destek 1,1950 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1950 - 1,1920 

Direnç: 1,1990 - 1,2050 
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XAUUSD 

Güne 1.736 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.742 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.732 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.732 – 1.727 

Direnç: 1.750 – 1.757 

BRENT 

Güne 66,04 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 64,34 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 

Destek: 64,50 – 63,60 

Direnç: 67,20 – 68,00 
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