
 

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  

 

InvestAZ Yatırım:  

Yurtiçi Piyasalar TCMB Toplantısına Odaklandı… 

ABD Merkez Bankası’nın (FED) gerçekleştirdiği Mart ayı toplantısı ardından yayımlanan karar metninde 
banka piyasa beklentilerine paralel faiz koridorunda değişikliğe gitmezken, faiz koridorunu %0-0,25 olarak 
korudu. Faizleri değiştirmeme kararı oybirliği ile alındı. Banka, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar 
dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına 
maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam 
edileceğini açıkladı. Fed Başkanı Powell yaptığı değerlendirmede;  "Fed, gerektiği sürece ekonomiyi 
desteklemeye devam edecek" dedi. Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının “piyasa dostu” olarak 
algılanması ile birlikte dolar endeksi üzerinde baskının bir miktar arttığı izlenirken, ABD’de S&P 500 ve Dow 
Jones Endekslerinin günü rekor ile tamamladığı görüldü. Fed toplantısı ardından yurtiçi piyasalarda gözler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısına çevrildi. Piyasa beklentisi bankanın Mart ayı 
toplantısında politika faiz oranında 100 baz puan artışa gidebileceği yönünde şekilleniyor. Toplantı 
ardından yayımlanacak olan basın duyurusu içerisinde, faiz yaklaşımı ile birlikte yer alan mesajların 
yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TCMB toplantısı ardından TL varlık fiyatlamalarında kısa 
vadede oynaklık artış gösterebilir.  

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü, yüzde 0,53 değer kaybederek 

günü 1.562 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.                 

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybettiği günde sektör 

endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile 

orman, kağıt, basım oldu. Global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin 

yeni işlem gününe pozitif bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yayımladığı "Küresel Ekonomik 

Görünüm" raporunda, Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 6,7, 2022 yılında ise yüzde 4,7 büyüme 

kaydetmesinin beklendiğini bildirdi. 

 Resmi olmayan haber akışına göre, Çin heyeti bugün Alaska'da ABD heyeti ile yapılacak 

görüşmede Trump yönetiminde Çin konusunda hayata geçen politikaların geriye döndürülmesi için 

talepte bulunacağı belirtildi. (Kaynak: Foreks Haber) 

 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump 

döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." 

ifadesini kullandı. 

 Bugün global piyasalarda yoğun bir ekonomik takvim takip edilecek. Gün içerisinde, Avrupa 

Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın ve bazı banka Yönetim Konseyi üyelerinin açıklamaları, ile 

İngiltere Merkez Bankası’nın toplantısı ve Faiz Oranı Kararı yakından izlenecek.  
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BIST 100  

Dün endeksin 1562 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1589 ve en düşük 

1562 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % -0,53 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 

endeksi günü 24,9 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1555 - 1,550 

Direnç: 1570 – 1575 

 

Şirket Haberleri: 

Anele Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE): 09 Temmuz 2020 tarihli KAP aracılığıyla kamuoyu ve 

yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, proje büyüklüğü 51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 

ABD Doları) olan North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and Associated Works -Hamad International 

Airport projesinin elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri 

tamamlanmış olup, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC 

ile proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. arasında  sözleşme imzalanmıştır. 

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 ihalelerinden; Amasya ili Taşova ilçesi'nde bulunan 2 adet maden 

sahası ruhsat ihalelerini kazanmış olup, 17.03.2021 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek 

ruhsatları satın almıştır. 

Son alınan yeni ruhsatlarla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata 

Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 17 adete yükselmiştir. 

Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 

tarafından Tokat ili Zile ilçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ("MAPEG") satın alınmış olup, 16.03.2021 tarihli 

özel durum açıklamamızda söz konusu ruhsatın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) 

satın alındığı sehven ifade edilmiştir. 

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. 
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT): Şirketimizin 01.01.2021-28.02.2021 dönemine ait brüt prim 

üretimi, hayat dalı 224.024.378,35.-TL, hayat dışı 227.440,28.-TL olmak üzere toplam 224.251.818,63.-TL 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

USDTRY 

Güne 7,4915 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,4874 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,4600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,4600 - 7,4000 

Direnç: 7,5000 - 7,5200 

EURTRY 

Güne 8,9885 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 8,9733 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,9500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,9500 - 8,9200 

Direnç: 9,0000 - 9,0300 

EURUSD 

Güne 1,1979 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1967 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1940 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1940 - 1,1920 

Direnç: 1,2000 - 1,2020 

XAUUSD 

Güne 1.745 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.750 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk direnç 1.756 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.745 – 1.739 

Direnç: 1.756 – 1.761 

BRENT 

Güne 67,84 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 67,50 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz  
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