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InvestAZ Yatırım:  

Haftaya Zayıf Veri Akışı İle Başlıyoruz… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Cuma gününü % 0,03 değer kazanarak günü 1.408 puandan tamamladı. 
Toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,32 ve holding endeksi 
% 0,37 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 4,39 ile inşaat, en çok 
kaybettiren ise % 3,65 ile finansal kiralama, faktoring olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları günü haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 

endeksi % 0,52, Almanya'da DAX 30 endeksi % 1,34, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,85 ve İtalya'da FTSE 

MIB 30 endeksi % 0,88 değer kazandı.  

ABD borsaları haftanın son işlem gününü değer kazanımı ile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 

0,48, S&P 500 endeksi % 0,34 ve Nasdaq endeksi % 0,10 yükseldi. 

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise Euro Bölgesi’nde Cari Denge ve 
Almanya Merkez Bankası Aylık Rapor izlenecek.  

Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Dış Ticaret verilerinde, yıllık bazda ihracat kalemi piyasa 
beklentisi üzerinde % 16,1 artış gösterdi. İhracat kaleminde 2017 Kasım ayından bu yana görülen en yüksek 
artış kaydedildi.  Dış Ticaret Dengesi Mart ayında beklentilerin üzerinde 663,7 milyar Yen olarak gerçekleşti. 
Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda 
fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak ayrışmanın devam ettiği izleniyor.   

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma gününü % 0,03 değer kazanarak günü 1.408 puandan 

tamamladı. Toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde global 

piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir açılış ile 

başlamasını öngörüyoruz. 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Kısıtlama ve 

tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." 

İfadelerine yer verdi.  

 Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Nisan ayına ilişkin hazırladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu 

yayımladı. Raporda, özellikle ilk el konut satışlarına yönelik düşük faizli kredi kampanyalarının 

hayata geçirilmesinin sektörün desteklenmesi için önemli olduğu belirtildi. Raporda, "Daha uzun 

soluklu olarak ise konut segmentindeki canlanmanın pek çok sektörde canlandırıcı etkisi dikkate 

alınarak alternatif gayrimenkul finansman modelleri geliştirilmesi ve özellikle dar gelirliler için 

konut hesabı uygulamasının etkin hale getirilmesi önerilmektedir" denildi. 
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 Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilk çeyrekte 

geçen yılın aynı dönemine göre makine ihracatındaki artışın yüzde 15 olduğunu söyledi. Başkan, 

Türkiye'nin ilk çeyrek sonunda serbest bölgeler dahil makine ihracatının 5,4 milyar dolar olduğunu 

belirtti. 

 İngiltere, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik hassasiyet gerekçesiyle Karadeniz'e savaş 

gemilerini göndermeyi planlıyor. Habere göre uçak füzelerine karşı silahlandırılmış bir gemi 

Akdeniz’den Karadeniz’e geçecek, bu gemiye bir anti denizaltı fırkateyni eşlik edeceği haberi 

basında yer aldı. (Kaynak: Sunday Times) 

 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapiste iken 

hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını ifade etti. 

 ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden SenatörJohn Corbyn, kendisinin 

ve Cumhuriyetçi diğer senatörlerin 800 milyar dolar civarındaki bir altyapı yatırım tasarısına destek 

verebileceklerini ifade etti.  

 İsrail ile Yunanistan arasında 1,65 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandığı ve bunun iki ülke 

arasında savunma sektöründe yapılan en büyük anlaşma olduğu ifade edildi.  

 

BIST-100 

Endeksin Haftanın son işlem gününü % 0,03 değer kazanarak günü 1.408 puandan tamamladı. Toplam 

işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Destek: 1390–1370 

Direnç: 1418–1425 

 

Şirket Haberleri: 

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( ANELE): 30.03.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu 

ve yatırımcılar ile paylaşmış olduğu, proje büyüklüğü 76.500.000 Türk Lirası olan Türkiye'nin Otomobili 

Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi gövde üretim ve montaj tesisleri elektrik işlerinin 

yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, şirket ile proje işvereni Yapı Merkezi 

İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır. Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması 

planlanmaktadır. (Kaynak: KAP) 

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( YUNSA): 19.04.2021 - 22.04.2021 tarihleri arasında 4 iş günü 

boyunca bazı üretim bölümlerinde pandemi nedeniyle kısmi duruş planlanmıştır. Şirketimiz faaliyetleri 

26.04.2021 tarihinden itibaren tüm üretim bölümleriyle devam edecektir. (Kaynak: KAP) 
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USDTRY 

Güne 8,0765 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 8,1500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0000 – 7,9200 

Direnç: 8,1500 - 8,1800 

 

EURTRY 

Güne 9,6684 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 9,7200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,5500 - 9,5000 

Direnç: 9,7200 - 9,7500 

 

EURUSD 

Güne 1,1978 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda hafif satıcılı başladığını 

izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1940 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1940 - 1,1920 

Direnç: 1,2000 - 1,2100 

 

XAUUSD 

Güne 1.776 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.778 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk direnç 1.790 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.764 – 1.757 

Direnç: 1.790 – 1.800 

 

BRENT 

Güne 66,26 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 66,32 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. 

Destek: 65,70 – 64,90 

Direnç: 67,00 – 67,50 
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