InvestAZ Yatırım:

Tahvil Piyasasında Gelişmeler Odak Noktası Olmaya Devam Ediyor…
Global piyasalarda zayıf veri akışı takip edilirken, küresel tahvil fiyatlamalarında kısmi değer kayıpları
yaşandığı izleniyor. Küresel piyasalarda fiyatlama davranışları tarafında tahvil piyasalarında yaşanan
gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor. ABD’de 2 yıllık tahvil getirisi % 0,1530, 10 yıllık tahvil getirisi
% 1,6750 ve 30 yıllık tahvil getirisi ise %2,40 düzeyinde işlemler geçiyor. ABD tahvil piyasasında getiri
bacağında yaşanan geri çekilme ile birlikte günün ilk yarısında dolarda, G-10 ve Gelişmekte olan ülke para
birimlerinin birçoğu karşısında zayıf seyrin devam ettiği görülüyor. Diğer taraftan, ABD ile Çin arasında
devam eden siyasi gerilim, global piyasalarda aşılama sürecinin uzaması ve artan vaka sayıları küresel
piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunun üzerinde baskıyı artırdığı
görülüyor.
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BIST-100Endeksi Gün Ortasına Doğru Alıcılı Seyrediyor. Anlık olarak endeksin %0,08 değer
kazanımı ile 1552 seviyeleri civarında hareketine devam ettiği izleniyor. 5 yıllık ülke CDS risk
primimiz 308 değeri civarında olduğu görülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksleri Ocak 2021 verilerine göre;
İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 artarken, İhracat
miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. İthalat birim değer endeksi
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 artarken, İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %9,4 azaldı. Dış ticaret haddi 2021 yılı Ocak ayında 97,5 olarak
gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerine göre;
Tarımsal girdi fiyat endeksi 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,96 ve bir önceki yılın aynı
ayına göre %18,52 artış gösterdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şubat 2021’de, Şubat 2020’ye
göre kurulan şirket sayısı %7,7 kurulan kooperatif sayısı %9,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı
%1,3 oranında arttı.
Japonya'da hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette
ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını, planlandığı gibi 21 Mart Pazar gecesi kaldıracağı
açıklandı.
Günün ikinci yarısında, Rusya Merkez Bankası (CBR) faiz oranı kararı ve Avrupa Merkez Bankası
üyesi Panetta’nın açıklamaları izlenecek.
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BIST 100
Güne 1549 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1554 seviyesini gören BİST100 endeksi
şu saatlerde ise 1552 seviyesinden işlem görmekte.
Destek: 1536 - 1532
Direnç: 1560 – 1565

Şirket Haberleri:
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye
göre;
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda,
Tosby Games Oyun Yazılım Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 3.500.000 TL değerleme üzerinden
%3 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Mobil ve bilgisayar için oyun geliştiren bir oyun stüdyosu olan Tosby Games, sahasında uluslararası bir
oyuncu olmayı hedefliyor.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN): 18.03.2021 tarihinde %100 bağlı ortaklığımız olan Rolweg
SA'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde
vermiş olduğu 8.364.000 USD (61.642.000 Türk Lirası) teklifin ihale sonucunda en düşük teklif olduğu ve
ihale sonucunun kesinleşmesinin kurumun onayına tabi olduğu tarafımızca açıklanmıştır. Tarafımıza bugün
tebliğ edilen ihale sonuçlarına göre ihale kesinleşmiş olup Bağlı ortaklığımız Rolweg SA bünyesinde kalarak
sonuçlanmıştır.

USDTRY
Gün ortasında 7,2687 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,3240 seviyesinden başladı. Sabah
saatlerinde en yüksek 7,3636 ve en düşük 7,2497 seviyelerini gören Dolar kuru hafif satıcılı seyrediyor.
Dolar kurunda aşağı yönde ilk destek 7,2200 seviyesinde.
Destek: 7,22000 - 7,1800
Direnç: 7,3400 - 7,4000
EURTRY
Şu saatlerde 8,6679 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,7370 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,7866 ve en düşük 8,6524 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,6200 seviyesinde.
Destek: 8,6200 - 8,5700
Direnç: 8,7500 - 8,8400
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EURUSD
Güne 1,1917 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1921 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1938 ve en düşük 1,1902 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde.
Destek: 1,1860 - 1,1840
Direnç: 1,1940 - 1,1960
ALTIN
Ons altın haftanın son işlem gününe 1.737 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.745 en düşük
1.729 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.736 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç
1.750 seviyelerinde.

Destek: 1.733 – 1.722
Direnç: 1.750 – 1.756
BRENT
Haftanın son işlem gününe 62,75 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 64,34 en
düşük 62,34 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 64,28 seviyesinde hareket eden emtiada %1,58 artışla
gözleniyor
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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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