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InvestAZ Yatırım:  

PPK Sonrası Fitch 

Dün politika faizini sabit bırakan TCMB kararının ardından bugün Fitch Türkiye kredini notunu açıklayacak. 
Açıklamanın gece yarısı olması bekleniyor. Dün 1,562 seviyesine kadar yükselen BIST-100 endeksi, gün 
sonu gelen kar satışlarıyla 1,546 seviyesinden kapanış yaptı. Hafif alıcılı bir başlangıç beklenen haftanın son 
işlem gününde seans öncesi Dolar/TL’de 6,98 seviyesinde ve 7,00’nin altında kalıcı olmaya çalışıyor. Dün 
banka hisselerinde yaşanan istikrarlı satışların bugün devam edip etmeyeceği BIST-100 ve BIST-30 gibi 
büyük endekslerin gidişatını belirlemesi açısından önemli. Büyük bankaların %3 değer kaybettiği dünden 
sonra bugün tepki alımlarının gelmesi halinde borsalar haftayı pozitif bir şekilde kapayabilir. ABD endeksleri 
hafif gerilemiş olsa da rekor seviyelerinden çok uzaklaşmadı. Avrupa tarafında ise haftanın son gününde 
hisse endeks vadelilerinde yatay ve hafif alıcılı bir görünüm hakim. 

 

Satır Başları: 

 Borsaların Güne Alımla Başlaması Bekleniyor BIST100 dünkü seansta %0,38 artıyla 1.546 

seviyesindeyken, BIST30 ise düşüş göstererek 1.605 seviyesine geriledi. Döviz kurları ise güne hafif 

yükselişle başladı. Dolar 6,99 seviyesinden işlem görürken, Euro 8,46 civarında seyrediyor. Gram 

altın ise 398 Liradan spot piyasalarda alıcı buldu. 

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde 

portföy girişi gerçekleşmiştir. Ekonomi ve yatırımları doğrudan ilgilendiren bir hukuk reformu 

gündemimizde, önümüzdeki günlerde reform taslakları TBMM gündeminde olacaktır. 

 SPK, Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirketin 13,4 milyon TL nominal 

değerli payı halka arz edilecek, talep gelmesi durumunda 2,0 milyon TL nominal değerli pay ek 

satışı yapılacak. Satış fiyatı 10,00 TL olarak belirlendi. 

 Fitch'in kredi notuna ilişkin değerlendirmesini, bu gece yarısından hemen sonra, TSİ 00.00-00.30 

saatleri arasında açıklanması bekleniyor. 

 İtalya’da Mario Draghi Başbakanlığındaki geniş tabanlı koalisyon hükümeti Senato’nun ardından 

Temsilciler Meclisi’nde de güvenoyu almayı başardı. 

 İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için imzalanan nükleer anlaşmadan Donald 

Trump'ın kararı ile çekilen ABD'den, yönetim değişikliği sonrası ilk kez görüşmelere hazır olunduğu 

mesajı geldi. 
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BIST 100  

Dün endeks 1.546 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1.563 ve en düşük 1.544 

seviyesine gelen BIST100 endeksi seansı % 0,38 artışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BIST100 

endeksin günü 37,82 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür. 

Destek: 1.544 

Direnç: 1.550  

 

Şirket Haberleri: 

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): Şirketimizin doğrudan %51 oranında pay 

sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu'nun 

18.02.2021 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik'in halka arzına ve bu kapsamda 

gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. 

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE): 31.12.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 

Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda önümüzdeki dönemde iş hacminde 

beklenen büyümeyi karşılamak için 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar vermiştir. Vestel 

Beyaz Eşya'nın üretim tesislerinin bulunduğu Manisa'daki Vestel City'de gerçekleştirilecek, ana ürün 

gruplarını kapsayacak ve üç yıl içinde kademeli olarak devreye alınacak yatırımlarla Şirketin üretim 

kapasitesinin 2023 yılı sonuna kadar %52 oranında artırılması planlanmaktadır. Yatırım programının 

toplam tutarı 160 milyon Avro olup, özkaynak ve orta/uzun vadeli proje finansmanı kredileri ile finanse 

edilecektir. İlgili yatırım için vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi yatırım 

teşviklerinden yararlanacaktır. 

Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM): 11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan "2021 yılı 56. 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Televizyon Çekimleri ve Prodüksiyon İşleri" hizmetine ilişkin 

olarak yapılan ihaleye Ortaklığımız katılmış ve teklif vermiştir. İhale Komisyonu, Ortaklığımızın 6.950.000 

TL+KDV'lik nihai teklifinin Başkanlık onayına sunulmasının ve bu onaydan sonra sözleşme yapılmasının 

uygun bulunduğuna karar vermiştir. 

 

USDTRY 

Güne başlarken 6,9655 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 6,9935 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz 

kurunun güne alıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için direnç seviyesi 7,0100 olarak izlenebilir. 

Destek: 6,9700 - 6,9500 

Direnç: 7,0100 - 7,0200 

EURTRY 

Güne başlangıcını 8,4332 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 8,4645 seviyelerinden işlem  
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görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 8,4800 olarak 

belirlenmiştir. 

Destek: 8,4300 - 8,4000 

Direnç: 8,4800 - 8,5000 

EURUSD 

1,2092 seviyesinden güne başlayan parite 1,2098 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin 

alıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede direnç seviyesi 1,2100 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2100 - 1,2100 

XAUUSD 

Güne 1.775 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons 

Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk direnç 1.783 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.766 – 1.755 

Direnç: 1.783 – 1.789 

BRENT 

Güne başlangıcını 63,59 seviyesinden yapan Brent petrol, 63,41 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığı görülmüştür. 
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