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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalara Çin Desteği… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü % 0,10 değer kaybederek günü 1.407 puandan tamamladı. Toplam 
işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 2,36 değer kazanırken, holding 
endeksi % 1,23 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 2,63 ile metal, ana 
sanayi, en çok kaybettiren ise % 3,13 ile metal eşya, makina olduğu görüldü.  

Avrupa borsaları günü haftanın dördüncü işlem gününü İtalya hariç günü değer kazanımı ile tamamladı. 
İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,63, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,30, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,41 
değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.  

ABD borsaları haftanın dördüncü işlem günün yükseliş ile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, % 

0,90, S&P 500 endeksi % 1,11 ve Nasdaq endeksi % 1,31 değer kazandı. 

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat 
Endeksi, ABD’de Konut Sektörüne ilişkin datalar ve ABD’de öncü Michigan Tüketici Güveni verisi 
takibimizde olacak.  

Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan GSYH datasına göre, Çin ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki 
çeyreğe göre % 0,6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18,3 büyüdü. Açıklanan rakamlar piyasa 
beklentisinin altında gerçekleşti. Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre piyasa beklentisi altında % 14,1 artış gösterdi. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar Mart ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde % 34,2 artış gerçekleşti.  

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 
izleniyor.   

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü % 0,10 değer kaybederek 

günü 1.407 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 25,9 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. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (Kurul) planlı takvime göre 

dün, gerçekleştirdiği Nisan ayı toplantısı ardından yayımlanan Basın Duyurusunda; banka politika 

faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmedi ve 

% 19 düzeyinde korudu. 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan, özellikle Türkiye-Yunanistan arasında diyalog 

kanallarının tekrar canlandırılmasını çok olumlu bulduklarının altını çizerek, söz konusu ziyaretin 

anlamının büyük olduğunu ifade ederken, “sorunların, iki komşu ve müttefik arasında yapıcı 

diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz” dedi. 
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 Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de 

içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği açıklandı.  

 Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto 

varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. İlgili düzenlemenin 30 Nisan 

2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. (Kaynak:Bloomberght) 

 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya getirilen yeni bir dizi yaptırımla ilgili daha ileri gidebileceklerini 

ancak orantılı olmayı tercih ettiklerini ifade etti. 

 Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), küresel çelik talebine ilişkin büyüme tahminlerini revize etti. 

Worldsteel'den yapılan açıklamada, bu yıl için küresel çelik büyüme talebi beklentisinin yüzde 

4,1'den yüzde 5,8'e yükseltildiği, talebin 1 milyar 874 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğü 

açıklandı. 

 Japonya'da hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi, ülke genelinde artış 

gösteren Kovid-19 vakalarını "4. dalga" süreci olduğunu söyledi. (Kaynak: Anadolu Ajansı) 

 

 

BIST-100 

Endeksin Haftanın dördüncü işlem gününü % 0,10 değer kaybederek günü 1.407 puandan tamamladı. 

Toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Destek: 1390–1370 

Direnç: 1418–1425 

 

Şirket Haberleri: 

Verusa Holding A.Ş. (VERUS): Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata 

Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

("MAPEG") tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Tokat ili Erbaa ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat 

ihalesini kazanmış olup, 15.04.2021 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır.Son alınan 

yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın 

İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 20 adete yükselmiştir. 

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGKLB): Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar 

Yatırım Holding A.Ş. iştiraklerinden olan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Biotrend Enerji") için 

03.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti. 

Sermaye Piyasası Kurulu Bülten'inin 15.04.2021 tarih 2021/20 sayılı bülteninde yayınlandığı üzere Biotrend 

Enerjinin halka arz başvurusu onaylanmıştır. 
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Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ve Margün Enerji Üretim Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'nin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.'nin halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda 

bulunulmasına karar verilmiştir.  Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji 

Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 310.000.000 adet nominal paya karşılık 310.000.000 TL nakden ödenmiş 

sermayesi bulunmaktadır. 

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.margunelektrik.com.tr) 03.12.2014 tarihinde 

kurulmuştur. Şirket, başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde 

etmek için yurt dışında proje geliştirme, EPC, işletme - bakım, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik 

enerjisinin satışı konusunda faaliyet göstermektedir. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB): İlgi: 27.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız. 

İlgide kayıtlı açıklamamızla Serhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel 

Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili 

esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 

2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptali talebiyle dava açıldığı 

duyurulmuştu. 

Mahkemece, 15.04.2021 tarihinde görülen duruşmada; 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin butlanı 

talebinin esastan reddine, 31.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararının iptali talebinin ise usulden reddine, 

istinaf kanun yolu açık olarak, karar verilmiştir. 

Aygaz A.Ş. (AYGAZ): 15 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Aykargo ile ilgili proje 

kapsamında görüşmelerimiz devam etmekte olup, konuya ilişkin nihai sözleşmeler imzalandığında 

yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. 

Senkron Günvelik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN): Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.  ile KSK 

İnşaat A.Ş. arasında , Sakarya İli, Serdivan ilçesinde, 29.500 m2 Arsa alanı üzerinde, 18 Blok ve 252 Konuttan 

oluşan yerleşimin Elektrik, Elektronik, Mekanik, Güvenlik sistemleri ile İnşaat ve Altyapı Kablolama işlerine 

dair ticari sözleşme 9.589.000 TL ve 47.300 Euro + KDV bedel üzerinden bugün 15.04.2021 tarihinde 

imzalanmıştır. İşin toplam süresi 4 aydır. 

KSK İnşaat A.Ş. firması tarafından, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. şirketimize sözleşme ödeme 

şartları gereği iş avansı olarak, 1.600.000 TL  nakit ve 740.000 TL çekle ödeme yapılmıştır. 
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USDTRY 

Güne 8,0204 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 8,1200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,9200 – 7,8400 

Direnç: 8,1200 - 8,1500 

EURTRY 

Güne 9,5994 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 9,7500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,5500 - 9,5000 

Direnç: 9,6700 - 9,7200 

EURUSD 

Güne 1,1966 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yataya yakın hareketine 

devam ediyor. Kur için ilk direnç 1,2000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1940 - 1,1920 

Direnç: 1,2000 - 1,2100 

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 66,48 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 64,95 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 

Destek: 64,00 – 63,60 

Direnç: 65,50 – 66,20 
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