InvestAZ Yatırım:

Fed Kararları Öncesi Tahvil Getirileri Yükseliyor…
Küresel piyasalarda tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin varlık fiyatlamaları tarafında
oynaklığın artmasına neden olduğu izleniyor. Küresel borsaların birçoğunun üzerinde baskının bir miktar
arttığı izlenirken risk iştahında azalışların yaşandığı görülüyor. ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş
eğiliminin (2 yıllık %0,15 ve 10 yıllık %1,66 civarında işlemler geçiyor) global piyasalarda dolarda kısmen
değer kazanımlarını desteklediği görülüyor. Dolarda yaşanan değer kazanımının gün içerisinde G-10 ve
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin birçoğu üzerinde baskıyı bir miktar artırdığı izleniyor. Bu akşam
açıklanacak Fed kararları ile birlikte finansal enstrümanlar üzerinde fiyatlama davranışlarında oynaklık artış
gösterebilir.

Satır Başları:









BİST-100 endeksi küresel borsalar fiyatlamaları etkisinde kalmaya devam ediyor. Endeks
fiyatlamaları anlık olarak 1567 seviyeleri civarında hareket ettiği izleniyor. 5 yıllık ülke CDS risk
primi 320 değeri civarında.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar
Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. İkili, görüşmelerinin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da
Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. (Kaynak: Milliyet)
Uluslararası Enerji Ajansı, talepte yaşanan toparlanmaya ve OPEC+'nın üretim kısıntısına rağmen
global ham petrol stoklarının hala 1 yıl öncesinin çok üzerinde olmaya devam ettiğini açıkladı.
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yaptığı değerlendirmede, 20 Ocak'tan bu yana ilk kez Rusya'yı
doğrudan hedef aldı ve Moskova'nın bedel ödeyeceğini ifade etti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği liderlerinin gelecek haftaki
toplantılarında, aşı arzını güvence altına alacak ilave önlemleri ele almaları gerektiğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü yaptığı değerlendirmede, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla
olduğunu ifade edildi.

BIST 100
BIST100 güne başlangıcını 1575 seviyesinden yaptı. Seans saatlerinde endeks en yüksek 1589 en düşük
1563 seviyelerine geldi. Kapanış saatlerinde endeks 1565 seviyesinden işlem görüyor. Günü % -0,31 azalışla
tamamlamaya hazırlayan BIST100 endeksinin günlük işlem hacmi 21 milyar TL civarında.
Destek: 1560 - 1550
Direnç: 1580- 1585

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
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Şirket Haberleri:
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR): Yapılan ihaleler sonucunda, Bankamız takipteki krediler portföyünün
745.485.561 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 71.850.000 TL'lik satış bedeli nakden tahsil
edilmek suretiyle Emir Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Hedef
Varlık Yönetim A.Ş. ve Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir.
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL): Şirketimiz paylarının ilk halka arzında ilan edilen
İzahname'nin "İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi
dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi" başlıklı 6.2.2 bölümünde belirtilen Kocaeli Gebze OSB 1832/28
parselde yer alan Işık-2 Fabrikası binasında ürün ve hammadde depolama faaliyetleri 17 Mart 2021 tarihi
itibarıyla başlamış olup depolama faaliyetleri kapsamında dışarıdan alınan hizmetler için ödenen aylık kira
bedeli 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu kapsamda Hammadde ve ürün stoklarının Işık-2
Fabrikası alanına taşınması ile ödenen depolama maliyetlerinde tasarruf sağlanacaktır.
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS): Christian Pfeiffer (Almanya) firmasından toplam 778.000 Euro
(yaklaşık 7 milyon TL) değerinde bilya siparişi alınmıştır. Söz konusu sipariş Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında üç ayrı partide teslim edilecektir.
Turk 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.
İmal ruhsatına sahip olduğumuz ; TURKFLEKS %3 sodyum klorür sudaki çözelti ve TURKFLEKS TEOFİLİN
0,2G+4,5G/100ml IV infüzyon çözelti ürünlerimiz için ; Yerli malı Tebliği (SGM 2014/35 ) E istinaden TOBB
tarafından düzenlenen yerli malı belgeleri alınmıştır. Bu yerli malı belgeleri ile bu ürünlerle iştirak edilen
ihalelerde %15 yerli malı fiyat avantajına sahip olunacak ve bu sayede uluslararası firmalara karşı rekabet
gücümüzü artacaktır.
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AVISA): Şirketimizin 01.01.2021 -28.02.2021 dönemine ait prim üretimi ;
hayat dalı 239.972.872 TL, hayat dışı 11.601.119 TL olmak üzere toplam 251.573.991 TL olarak
gerçekleşmiştir.
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS): Şirketimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin
en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy'den 2020 yılında toplam 3.595.500 EUR tutarında
sipariş aldığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. 4/3/2021 tarihli açıklamamızda Titan Wind Energy'e 16
kuleye denk gelen toplam 1.917.600 EUR tutarında bir teklif verilmiş olup karşılıklı olarak kabul edilmesi
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beklendiği belirtilmiştir. Titan Wind Energy tarafından bahse konu siparişe ilişkin olarak kabul çalışmaları
tamamlanmış ve sipariş Şirketimiz tarafından işleme alınmış bulunmaktadır.

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat ithalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR):
Şirketimiz, 19 Set Tramvay için; 38 adet Yolcu Salonu ve 19 adet Sürücü Kabin İklimlendirme Sistemlerini
kapsayan 652.080 Euro bedelli bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş olup, siparişler alınmıştır. Teslimatlar
2021 yılı içinde tamamlanacaktır.

USDTRY
Günün ilk saatlerine 7,4899 seviyesinden başlangıç yapan USD/TRY paritesi kuru gün içinde en yüksek
7,5404 seviyelerine çıkarken, en düşük 7,4818 seviyelerine değdi. Kapanışa yaklaşırken 7,5122
seviyesinden işlem gören kur, günü %0,36 artışla kapatmaya hazırlanıyor. USD/TRY için izlenmesi gereken
ilk direnç 7,5400 seviyesinde.
Destek: 7,4800 - 7,4500
Direnç: 7,5400 - 7,5700
EURTRY
Haftanın üçüncü işlem gününe 8,9243 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
8,9773 en düşük 8,9020 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9473 seviyesinde hareket eden kur günü %0,26
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,9800 seviyesinde.
Destek: 8,9100 - 8,8700
Direnç: 8,9800 - 9,0200
EURUSD
1,1902 seviyesinden güne işlem görmeye başlayan EUR/USD paritesi gün içinde en yüksek 1,1917 en düşük
1,1886 seviyelerine değdi. An itibariyle 1,1903 seviyesinden alış satış gerçekleşen parite günü %0,01 artışla
kapatmaya yaklaşıyor. Kurun ilk direnci 1,1920 seviyesinde.
Destek: 1,1860 - 1,1840
Direnç: 1,1920 - 1,1950

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

XAUUSD
Açılış saatinde 1.732 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1.738 seviyesine çıktı. En düşük
seviyelerini ise 1.724 olarak gören değerli metalin, 1.726 günü %-0,3 azalışla tamamlaması bekleniyor. Ons
Altın için ilk destek 1.721 seviyesinde.
Destek: 1.721 – 1.716
Direnç: 1.735 – 1.743
BRENT
Haftanın üçüncü işlem gününde 68,56 seviyesinden açılışını yapan Brent petrol seans saatlerinde en yüksek
68,87 seviyesini görürken, en düşük 67,23 seviyesini gördü. Kapanışa yaklaşırken 68,00 seviyesinden işlem
gören Brent Petrol %-0,57 azalışla işlem görüyor.
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