InvestAZ Yatırım:

Global Piyasalar FED Toplantısına Odaklandı…
ABD Merkez Bankası’nın (FED) 2 gün süren toplantısı bugün sona eriyor. Toplantı ardından açıklanacak olan
karar metni, ekonomik projeksiyonlar ve Başkan Powell’ın açıklamaları piyasaların odağında olacak. Genel
olarak piyasa beklentisi bankanın faiz aralığında değişikliğe gitmeyeceği yönünde şekillenmekte. Fakat son
dönemde tahvil piyasasında artan oynaklık nedeniyle bankanın varlık alım programı ve miktarına yönelik
yeni bir revizyona gidip/gitmeyeceği merak konusu. Bunun ile birlikte başkanın açıklamaları ve soru-cevap
kısmının yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fed kararları ve başkanın açıklamaları ile birlikte
küresel piyasalarda finansal enstrümanlar fiyatlamalarında görece volatilite artış gösterebilir. Yeni işlem
gününde azalan risk iştahının olumsuz etkisi ile birlikte Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli
işlem sözleşmeleri fiyatlama davranışları üzerinde baskının bir miktar arttığı izleniyor.

Satır Başları:








Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,96 değer kazanarak
1.570 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında
en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32
ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Yeni işlem gününde BİST-100 endeksinin yatay bir açılış ile
başlamasını öngörüyoruz.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford Üniversitesi ile ilaç
firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kan pıhtılaşmasına sebep olduğu endişelerine
karşılık olarak, aşının faydalarının hala olası risklerinden daha ağır bastığını açıkladı. Almanya
Fransa ve İtalya'nın olduğu birçok ülke AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığını açıklamıştı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'ın ABD'nin hızla artan federal bütçe açığını
azaltmak için bir servet vergisi uygulamayı değerlendirebileceğini söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki ilk resmi basın toplantısını 25 Mart Perşembe günü
düzenleyeceği açıklandı.
Bugün, yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Küresel piyasalarda ise gün içerisinde Euro
Bölgesi’nde Enflasyon datası ve ABD’de Konut Sektörü verileri açıklanacak. Ayrıca, ABD’de Fed
toplantısı takibimizde olacak.

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.
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BIST 100
Dün endeksin 1570 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1573 ve en düşük
1558 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % 0,96 artışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 endeksi
günü 21,73 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1552 - 1,548
Direnç: 1575 – 1580

Şirket Haberleri:
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(PAPIL): 20.07.2020 tarihinde Şirket'imiz ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
arasında Proje Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.
Başarı ile tamamlanan BIYOKLA - Papilon Evden Akıllı Yoklama Ve Bildirim Yükümlülüğü Sistemi projesine
ilişkin onay yazısı tarafımıza bugün ulaşmış ve akabinde TÜBİTAK'ın uygun gördüğü oran doğrultusunda
hesaplanan 93.967-TL teşvik tutarı Şirket'imiz hesaplarına ödenmiştir.
TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli olarak geliştirilmiş olan ürünün tüm hakları, algoritması ve teknolojisi
PAPİLON'a aittir.
Pazarlama faaliyetleri ilgili bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda başlatılmıştır.
Verusa Holding A.Ş. (VERUS): Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Tokat İli Zile İlçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatını,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) bedeli peşin ödenerek 16.03.2021 (bugün) tarihi
itibariyle satın almıştır.
Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard
Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 25 adete yükselmiştir.

USDTRY
Güne 7,4899 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,5005 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,5100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,4900 - 7,4700
Direnç: 7,5100 - 7,5200

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

EURTRY
Güne 8,9243 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,9289 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,9400 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,9100 - 8,8900
Direnç: 8,9400 - 8,9600
EURUSD
Güne 1,1902 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1900 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1860 - 1,1840
Direnç: 1,1920 - 1,1950
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 – 1.726
Direnç: 1.739 – 1.742
BRENT
Güne 68,56 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 68,74 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz."

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.
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