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InvestAZ Yatırım:  

BİST-100 Endeksi Negatif Ayrışıyor… 

Haftanın ilk işlem gününde, BİST-100 endeksinin aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke 
borsalarına göre negatif ayrıştığı görülüyor. Gün içerisinde, sakin veri akışı takip edilirken, 5 yıllık ülke CDS 
risk priminde yaşanan gerilemeye karşın, TL’de devam eden oynaklık ve jeopolitik risklerin endeks 
fiyatlamalarını baskılamaya devam ettiği izleniyor. Küresel piyasalarda, endeks ve endeks vadeli işlem 
sözleşmeleri tarafında karışık seyrin devam ettiği görülüyor. Global tahvil piyasasında devam eden oynaklık 
endeks fiyatlamaları açısından dalgalanmalara neden olduğu izleniyor. Günün geri kalanında sakin veri akışı 
takip edilecek. 

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksinde gün sonuna zayıf seyrin devam ettiği görülüyor. Gün içerisinde, 

fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket eden endeksin gün sonuna doğru anlık olarak 1383 

civarında hareket ettiği izleniyor.  

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 

aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası 

gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak 

kararlılıkla sürecek" İfadelerine yer verdi. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan programında yer alan iki tahville 5,1 milyar TL borçlandı.  

 Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 100 milyon doz daha satın aldığı bildirildi. 

 ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 16 yaş 

ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde devam edilecek. 

 Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) ekonomiye yönelik nisan ayı raporu yayımlandı. 

Alman ekonomisinin yıla zayıf bir başlangıç yaptığı ifade edilirken,  "Daha katı ve daha uzun süreli 

yeni tip koronavirüs kısıtlamaları hizmet sektöründe ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla kayıpları 

artırdı" belirtildi. 

 Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde "Rus Mig-31" savaş uçağının, Rus sınırına 

yaklaşan ABD ve Norveç'e ait devriye uçaklarını engellediğini açıklandı. (Kaynak: Anadolu Ajansı) 

 Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, 

20/04/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 KRŞ/LT, Motorinde 16 KRŞ/LT 

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den 

karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtilmiştir.  
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BIST 100  

BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1416 en düşük 1379 seviyelerini gördü. Kapanışa doğru BIST100 

endeksinde zayıf seyrin devam ettiği görülüyor.  

Destek: 1370- 1350 

Direnç: 1415- 1420 

Şirket Haberleri 

Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL): Şirketin 19.04.2021 tarih ve 2021/04 sayılı yönetim kurulu kararı 

ile; Şirketin %100 bağlı ortağı olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'nin özkaynak 

yapısının güçlendirilmesi amacıyla 500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 19.500.000 TL nakden artışla 

20.000.000 TL'ye artırılmasına, Artırılması planlanan 19.500.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının 

Şirketin daha önce Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye aktarmış olduğu fonlardan 

oluşan alacak karşılığında mahsuben kullanılmasına, Bu kapsamda sermaye artırım işlemlerinin 

tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile 

karar verilmiştir. Sermaye artırımında şirketten olan alacaklarına mahsuben kullanılacağı için, Şirkettten 

ayrıca bir nakit çıkışı yaşanmayacaktır.   

USDTRY 

Haftanın ilk işlem gününde, Türk Lirası’nda artan oynaklık ile birlikte kurun fiyatlamalarda dalgalı seyrin 

devam ettiği görülüyor. Kurun ilk direnci 8,1500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0000 – 7,9200 

Direnç: 8,1500 - 8,1800 

EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününde, EUR/TRY paritesi fiyatlamalarında TL’de yaşanan dalgalı seyir ile birlikte geniş 

bant aralığında hareket etmeye devam ettiği izleniyor. Paritenin ilk direnci 9,7800 seviyesi olarak 

izlenebilir. 

Destek: 9,6000 - 9,5600 

Direnç: 9,7800 – 9,8400 

EURUSD 

EUR/USD paritesi gün içerisinde, küresel piyasalarda görece dolarda yaşanan zayıf seyir ile birlikte paritenin 

1,2050 seviyeleri civarını test ettiğini görüldü. Kurun ilk direnci 1,2100 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1950 - 1,1920 

Direnç: 1,2100 - 1,2150 
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XAUUSD 

Gün içerisinde dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kıymetli metalin 1.790 seviyeleri civarını test ettiği 

fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görülüyor. Ons Altının ilk direnci 1.794 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.764 – 1.757 

Direnç: 1.794 – 1.800 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket ettiği görüldü. Şu 

saatlerde emtianın 66,38 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.  
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