InvestAZ Yatırım:

Global Piyasalarda Azalan Risk İştahı…
Haftanın son işlem gününde, ABD ile Çin arasında yaşanan siyasi gerilim ve pandemi sürecinde
artan vaka sayıları ve aşılama sürecine yönelik gelişmeler risk iştahında azalışlara neden olduğu
görülüyor. Özellikle, yaşanan pandemi sürecinde bazı ülkelerde 3.dalganın başladığında dair haber
akışları ve tahvil piyasasında yaşanan oynaklık risk iştahını baskılamaya devam eden diğer bir faktör
olarak karşımıza çıkıyor. Günün geri kalanında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Satır Başları:









BİST-100 endeksi fiyatlamalarında global piyasalarda azalan risk iştahının olumsuz yansımaları
görülüyor. Endekste anlık olarak % 1,92 değer kaybı ile 1521 seviyeleri civarında işlemler geçmeye
devam ediyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede; esnaf ve
sanatkarlar için yeni bir kolaylık hayata geçirildiğini belirterek, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası
kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve
anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı."
ifadesini kullandı
Amerikan Merkez Bankası Fed, kaldıraç oranlarına yönelik gevşemenin 31 Mart tarihinde sona
ereceğini bildirdi.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,50 seviyesine çıkardı. Piyasa
beklentisi bankanın bu toplantıda pas geçmesi yönündeydi. Banka önümüzdeki toplantılardan
birisinde de faiz artışının mümkün olduğunu ifade etti.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch yaptığı değerlendirmede; Türkiye'de faiz
artırımı kararı ortodoks politika yaklaşımını güçlendirdiğini Hükümetin reform paketi düzelmekte
olan fiyat istikrarı ile uyumlu ancak kredibilitenin yeniden inşası zaman alacak, yeniden inşa
uygulama risklerine ve sıkı para politikasının devamına bağlı olduğu ifade edildi.

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
Güne 1549 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1554 en düşük 1511
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1521 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % -1,92 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 20 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1500 - 1480
Direnç: 1536- 1544

Şirket Haberleri:
Gübre Fabrikaları T.A.Ş (GUBRF): Şirketimiz uhdesinde bulunan 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni
ruhsatının devrine ilişkin, %100 bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ile bir devir sözleşmesi
imzalandığı 24.02.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Söz konusu ruhsat devir süreci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından onaylanarak tamamlanmıştır.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): Şirketimiz projelerinden İstanbul Eyüp
Alibeyköy Projesi İkmal İnşaatı İşi'nin (Yeniköy Konakları), geçici kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı
19.03.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Şirketimiz projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap İkmal İnşaat İşi'nde (Semt Bahçekent), 707 Ada
1 Parsel D Blok ve Ada Dışı İmar Yolu Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi geçici kabulü yapılmış olup
Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 19.03.2021 tarihinde onaylanmıştır.

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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USDTRY
Güne 7,3240 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3636 en düşük 7,2362
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,2792 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,59 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,2200 seviyesinde.
Destek: 7,22000 - 7,1700
Direnç: 7,3500 - 7,4200
EURTRY
Haftanın son işlem gününe 8,7370 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7866
en düşük 8,6147 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,6521 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,99 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,5800 seviyesinde.
Destek: 8,5800 - 8,5100
Direnç: 8,7500 - 8,8600
EURUSD
1,1917 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1938 en düşük 1,1874
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1882 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,28 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1840 - 1,1800
Direnç: 1,1900 - 1,2000
XAUUSD
Güne 1.737 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.745 en düşük 1.729 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.735 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-0,07 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altının ilk desteği 1.727 seviyesinde.
Destek: 1.727 – 1.720
Direnç: 1.744 – 1.753
BRENT
Haftanın son işlem gününe 62,75 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 64,57 en
düşük 62,08 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 62,44 seviyesinde hareket eden emtia günü %-1,33 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.

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
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