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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalarda Artan Risk İştahı… 

Küresel piyasalarda yaşanan salgına dair artan vaka sayıları ve aşılama sürecine yönelik gelişmeler risk 
iştahını kısa vadede baskılamaya devam ettiği görülse de global endekslerde toparlanma isteğinin, 
yurtiçinde BİST-100 endeksi üzerinde olumlu yansımaları görülüyor. Yurtiçinde haber akışları ve CDS risk 
priminde yaşanan sınırlı geri çekilmeler ile birlikte TL varlık fiyatlamalarında pozitif ayrışmanın devam ettiği 
izleniyor. Anlık olarak fiyatlamalara bakıldığında, BİST-100 endeksi 1569 ve Dolar/TL kuru ise 7,50 değeri 
hafif üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 5 yıllık dolar bazlı CDS ülke risk primi 313 değeri civarında 
işlem görmeye devam ediyor.  

 

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksi Kapanışa Doğru Alıcılı Seyrediyor. Endeks fiyatlamalarında anlık olarak % 0,90 

artış yaşandığı izlenirken, TL varlıklarda pozitif ayrışma devam ediyor. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı 

değerlendirmede, Ford Otosan'ın yatırımı sayesinde "Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv 

sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır" 

ifadelerini kullandı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da , "Ford Otosan Gelecek 

Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, "2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne 

kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.(Kaynak: Bloomberght) 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aylık Gelişmeler - Ocak 2021 

verilerine göre; 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan Konut Fiyat 

Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,4, reel olarak ise yüzde 13,5 

oranında artmıştır. 

 Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Şubat ayındaki 71.2’den Mart ayında 

76.6’ya yükseldi. 

 ABD’de açıklanan Perakende Satışlar Verisi Şubat ayında bir önceki aya göre %3,0 azalış gösterdi.  

 

 

BIST 100  

BIST100 güne başlangıcını 1561 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1573 en düşük 

1558 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1570 seviyesinden işlem görüyor. Günü % 0,96 artışla 

tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 18 milyar TL civarında. 

Destek: 1555 - 1550 

Direnç: 1577 - 1580 
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Şirket Haberleri: 

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC): 16.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş ile Sudan'da 

yerleşik Meduro Company Ltd.arasında tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. 

İlk yıl için alınan sipariş miktarı 6.540.000 USD tutarlı toplam 12.000.000 adet torba serum için yapılmıştır. 

İlk yükleme tarihi haziran 2021 olarak planlanmıştır. Aylık 1.000.000 adet sevkiyat yapılacaktır. 

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD): 19.01.2021 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere 

Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol 

imzalanmıştı. Vergisel, hukuksal ve finansal durum tespit çalışmaları devam etmekte olup sürecin seyrinde 

herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu 

yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda, Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo 

Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans 

Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması 

imzalanmıştır. 

İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari aracımız ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom' 

ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford 

Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu 

ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir. Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen 

AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford 

Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir. 

Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından toplam 1.390 milyon Euro yatırım yapılması, 

halihazırda 180.000 adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405.000 adetlik yıllık 

ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması 

öngörülmektedir. 

Üretilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar 

haricindeki kısmının, Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı 

yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor 

Company'ye aktarılması öngörülmektedir. 
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lgili anlaşmaların onayına ilişkin yönetim kurulu kararı tüm üyelerin oybirliğiyle alınmıştır. 

Anlaşmalarla ilgili olarak izleyen dönemde, tarafların projeye ilişkin program onaylarının alınması ve 

Rekabet Kurumu'na gerekli bildirim ve başvuru süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir.  

Söz konusu yatırım, Şirketimiz tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri 

ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650,000 

adede çıkartan 20.501.205.701 TL tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecektir. 

 

USDTRY 

Günün ilk saatlerine 7,5352 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek 

7,5496 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,4664 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,5045 

seviyesinden işlem gören kur, günü %-0,37 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken 

ilk destek 7,4600 seviyesinde. 

Destek: 7,4600 - 7,4200 

Direnç: 7,5500 - 7,5900 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,9930 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0136 

en düşük 8,9184 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9343 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,6 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,900 seviyesinde. 

Destek: 8,9000 - 8,8600 

Direnç: 8,9900 - 9,0500 

EURUSD 

1,1931 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,1952 en düşük 

1,1897 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,1900 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %-0,25 

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

Destek: 1,1900 - 1,1900 

Direnç: 1,1900 - 1,200 

XAUUSD 

Açılış saatinde 1.732 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.737 seviyesine çıktı. En düşük 

seviyelerini ise 1.726 olarak gören değerli metalin,   günü %0,15 artışla tamamlaması bekleniyor. Ons Altın 

için ilk direnci 1.739 seviyesinde. 

Destek: 1.728 – 1.722 

Direnç: 1.739 – 1.744 
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BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününde 68,69 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek 

68,91 seviyesini görürken, en düşük 67,37 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 67,81 seviyesinden işlem 

gören Brent Petrol %-1,55 azalışla işlem görüyor.  
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