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InvestAZ Yatırım:  

Küresel Tahvillere Talep Artıyor… 

Haftanın ilk işlem gününün ilk yarısına doğru küresel piyasalarda gelişmiş ülke tahvillerine talebin arttığı 
izleniyor. Özellikle, son dönemde ABD tahvillerinde artan tansiyonun hafiflemesi küresel piyasalarda dolar 
endeksi üzerinde baskıyı bir miktar artırdığı görülüyor. Dolar endeksi 04 Mart 2021 tarihinden sonra ki en 
düşük seviyeye gerilediği izleniyor. Anlık olarak dolar endeksinde fiyatlamalar 91,16 civarında geçmeye 
devam ediyor. Küresel piyasalarda doların G-10 ve GOÜ ülke para birimlerinin birçoğuna karşı değer 
kaybettiği görülüyor. Dolar/TL fiyatlamalarında günün ilk yarısına doğru hareketlerin dar bant aralığında 
gerçekleştiği izleniyor. Küresel piyasalarda, zayıf veri akışı ile birlikte endeks/endeks vadeli işlem 
sözleşmelerinde kısa vadede sınırlı toparlanma eğiliminin devam ettiği görülüyor. BİST-100 endeksi 
haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir başlangıç yaptığı görüldü. Endeksin günün ilk yarısında doğru 1393-1416 
bölgesi aralığında hareket ettiği izleniyor. 5 yıllık ülke CDS risk priminin 400 bölgesi hafif altına sarkması ve 
TL’de yaşanan görece toparlanma eğilimine karşın endekste dalgalı seyrin devam ettiği görülüyor. Günün 
ikinci yarısında sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda risk iştahının seyri önemle izlenmeye 
devam edilecek.  

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde günün ilk yarısına doğru dalgalı seyir devam ediyor. 

Endeksin günün ilk yarısında doğru 1393-1416 bölgesi aralığında hareket ettiği izleniyor. 5 yıllık 

ülke CDS risk priminin 400 bölgesi hafif altına sarkması ve TL’de yaşanan görece toparlanma 

eğilimine karşın endekste dalgalı seyrin devam ettiği görülüyor.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu 

Gelişmeleri raporuna göre; 2021 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 

verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre % 3,4 oranında artışla 248,9 

milyar dolar, yükümlülükleri ise % 1,4 oranında azalışla 636,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net 

UYP, 2020 yıl sonunda -404,5 milyar dolar iken 2021 Şubat sonunda -387,1 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleşti. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamalarda, Harcamalara rağmen bütçe açığı 

hedefini % 3.5'e çektik dedi. Bakan, İlk çeyrekte % 5 civarında büyüme öngörüyoruz, 2. çeyrekte 

baz etkisi nedeniyle iki haneli bir büyüme olacağını ifade etti. Bakan, 2017 yılından itibaren hazine 

ve Merkez Bankası arasında bir protokol imzalandı. Bu protokolle Merkez Bankası üzerinden döviz 

alım satım işlemleri yapılıyor dedi.  

 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada; Rus muhalif 

Navalny'nın sağlık durumu endişe verici olduğunu, Navalny'ye sağlık hizmeti sağlamalı dedi. 

Borrell, Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı tehlikeli, Rusya askerlerini çekmeli dedi. 
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BIST-100 

BIST100 endeksi öğleden önce 1393-1416 bölgesi aralığında hareket ettiği ve fiyatlamaların anlık olarak 

1400 bölgesi civarında hareket ettiği görülüyor.  

Destek: 1390 - 1370 

Direnç: 1420 – 1430 

USDTRY 

Gün ortasında 8,0567 seviyesinden işlem gören USD/TRY kur fiyatlamalarının dart bant aralığında hareket 

ettiği izleniyor. Dolar kurunda ilk destek 8,0000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0000 – 7,8000 

Direnç: 8,1200 - 8,1500 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,6900 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek 

9,6992 ve en düşük 9,6209 seviyelerini gören kurda dalgalı seyrin devam ettiği izleniyor. Kur için ilk direnç 

9,7200 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 9,5700 - 9,5000 

Direnç: 9,7200 – 9,7500 

EURUSD 

Paritenin şu saatlerde 1,2025 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 

1,2033 ve en düşük 1,1943 seviyelerini gören EUR/USD paritesi pozitif bölgede hareketine devam ediyor. 

Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2050 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1940 - 1,1920 

Direnç: 1,2050 - 1,2100 

ALTIN 

Ons altın öğleden önce en yüksek 1.788 en düşük 1.773 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.787 

seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç seviyesi 1.800 seviyesi takip edilebilir. 

Destek: 1.770 – 1.764 

Direnç: 1.800 – 1.815 
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BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde Brent petrol günün ilk yarısında en yüksek 66,61 en düşük 65,84 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 66,34 seviyesinde hareket eden emtiada günün ilk yarısında dalgalı seyrin devam ettiği 

izleniyor.  
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