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InvestAZ Yatırım: 

BIST-100’ün Güne Hafif Alıcılı Başlaması Bekleniyor 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,12 değer kaybederek günü 1.555 puandan tamamlarken, 

toplam işlem hacmi 18,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kaybettiği 

günde, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 

3,60 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,06 ile turizm olduğu görüldü. Yeni işlem gününde, sabah 

saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks ve küresel piyasalarda işlem gören endeks vadeli işlem 

sözleşmeleri fiyatlama davranışlarında karışık seyrin devam ettiği izleniyor. Bu bağlamda BİST-100 

endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı açılış yapmasını öngörüyoruz. 

Satır Başları: 

 BIST100’ün Haftanın İkinci İşlem gününe Hafif Alıcılı Başlaması Bekleniyor. BIST 100 endeksi, dün, 

yüzde 0,12 değer kaybederek günü 1.555 puandan tamamlarken, toplam işlem hacmi 18,6 milyar 

lira seviyesinde gerçekleşti 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı 

değerlendirmede, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha 

sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

"(Kısa çalışma ödeneği) Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda 

bitiriyoruz" dedi. 

 Borsa İstanbul, 1 Nisan 2021- 30 Haziran 2021 döneminde BIST pay endekslerinde yapılacak 

değişiklikleri açıkladı. Buna göre BIST 100 endeksine Cemas Döküm, Esenboğa Elektrik, 

Fenerbahçe Futbol, İhlas Holding, Jantsa Jant Sanayi, Kervan Gıda, Nuh Çimento, Parsan, Polisan 

Holding, Teknosa İç ve Dış Tic. ve Tukaş dahil edilecek.(Kaynak: Bloomberght) 

 Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik içine eklenen yeni maddeyle otomotivde 

taksit sayıları düzenlendi. 

 Yurtiçinde sakin ekonomik veri takvimi izlenirken, küresel piyasalarda ABD’de açıklanacak olan 

Perakende Satışlar, Sanayi ve İmalat Üretimi ile Kapasite Kullanım Oranı dataları takip edilecek. 

 

BIST 100  

Dün endeksin 1555 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1566 ve en düşük 

1553 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % -0,12 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 

endeksi günü 18,63 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1550 – 1540 

Direnç: 1564 – 1570 
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Şirket Haberleri: 

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN): Şirketimizin Bağlı Ortaklığı, Senkron Bina 

Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT firması, IRAK ‘ da yapılması planlanan Petrol ve Gaz Boru Hatları 

Projesinin Hafriyat, İnşaat, Elektrik/Elektronik Altyapısının inşası ile, bütün Elektronik Güvenlik 

Sistemlerinin tedariği ve uygulamasından sorumlu olacak şekilde karşılıklı İyi Niyet Anlaşması 

imzalamışlardır. 

Ayrıca INDRA S.L.U. MINSAIT firması tarafından sadece ürün tedariği yapılacak olan, Onesait Sensing Petrol 

ve Gaz Kaçağı Algılama Sisteminin uygulaması ve devreye alma işlemleri de Senkron Bina Teknolojileri  

tarafından yapılacaktır. 

INDRA S.L.U. MINSAIT firması, Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.nin yetkili görevlileri tarafından yerinde Proje, 

Keşif/Metraj hazırlanması amacıyla Yer Görme Daveti göndermiştir. 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): 22.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, 

Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile 

Yonca İplik San. Tic. A.Ş. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 7.697.133 TL 

(KDV dahil 1.124.835 Amerikan Doları) tutarlı sözleşme imzalanmıştı. 

Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve 30.01.2021 tarihinde TEDAŞ (Türkiye Elektrik 

Dağıtım A.Ş.) kabulü yapılmış olup, 15.03.2021 tarihi itibariyle müşteri kabulü gerçekleşmiştir. 

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE): JCR-Eurasia Rating, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret 

AŞ 'yi, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal 

Notlarını "AA (Trk)" ve "A-1+ (Trk)" olarak, görünümlerini ise "Stabil" olarak değerlendirmiştir. Ayrıca Uzun 

Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını JCR-ER'nin ulusal-küresel derecelendirme 

metodolojisine göre ‘BB+/Negatif' olarak belirlemiştir. 

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE): Şirketimizin 15.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu 

toplantısında, 

1- Ladik Kasabası Yeni Mah. Paşa Meydanı N10 SARAYÖNÜ / KONYA    " LADİK " ve Ladik Kasabası Küçük 

Mah. Orhun Sok. N1/11 Sarayönü / KONYA "  " LADİK GIDA DIŞI" şubelerinin demirbaşlarının MTM Alışveriş 

Merkezi Gıda Tarım Hayv. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın 

kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına;   

2-Büyükkayacıkosb Mah. 406 Nolu Sok.N12/1 Selçuklu / KONYA    " DEPO ORGANİZE " şubesinin 

demirbaşlarının TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu 

mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 

3- İlgili devir işlemi bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine 

yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra 

duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.      

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT): İştirakimiz Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip 

olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde  bulunan 1722 ada 5 parselde 14.796,02 m2 tahsisli arsası ile 
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ilgili olarak yapılması gereken ilave  inşaat ruhsatı almış bulunmaktadır. Bu durumda 2.818  m2 A Blok 

inşaatı tamamlanmış, 1.835 m2 B Blok inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaatın yapılması için ihtiyaç olan finans 

kaynağı Berka A.Ş. ortaklar tarafından karşılanacaktır. İnşaatın yapılması ile ilgili olarak betonarme 

prefabrik firması ile sözleşme ve ödeme yapılmış ve hafriyat işlemlerine başlanmıştır. 

Marmaris Altınyunus Turistlik Tesisler A.Ş. (MAALT): Divan Talya Oteli'nin Yeniden Yapım Süreci 

kapsamında, son olarak 25.02.2021 tarihli faaliyet raporunda belirtildiği üzere, otelin yeniden yapımı için 

resmi makamlardan alınması gerekli yıkım ve inşaat izinlerine yönelik çalışmaların başlatılması kararı 

çerçevesinde, yıkım ruhsatı alınabilmesi için ön çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda yıkım sözleşmesi 

imzalanmış olup, önümüzdeki günlerde otel arazisinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını takiben, 

yıkım ruhsat başvurusu yapılacaktır. Başvuru sonucu ve konuya ilişkin diğer önemli gelişmeler faaliyet 

raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.   

 

USDTRY 

Güne 7,5352 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,5269 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,5200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,5200 - 7,5100 

Direnç: 7,5400 - 7,5600 

EURTRY 

Güne 8,9930 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,9817 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,9700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,9700 - 8,9600 

Direnç: 9,0000 - 9,0300 

EURUSD 

Güne 1,1931 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1929 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1900 - 1,1840 

Direnç: 1,1960 - 1,2000 

XAUUSD 

Güne 1.732 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.736 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk direnç 1.739 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.731 – 1.727 

Direnç: 1.739 – 1.742 
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BRENT 

Güne 68,69 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 68,29 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz."   
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