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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalarda Azalan Risk İştahı… 

Haftanın ikinci işlem gününde, Küresel piyasalarda yaşanan pandemi süreci ile birlikte artan vaka sayıları 
ve aşılama sürecinin ivme kaybetmesi risk iştahında azalışlara neden olduğu görülüyor. Global endeksler 
ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlamalarında baskının bir miktar arttığı izleniyor. Diğer taraftan, VIX 
endeksinde yaşanan yükseliş eğilimi ve tahvil piyasasında gelişmiş ülke tahvillerinde kısmen artan talep 
endeks fiyatlamalarını üzerinde başlıca risk faktörleri olmaya devam ettiği izleniyor. BİST-100 endeksi 
fiyatlamalarda gün içerisinde 1357-1385 bölgesi geniş bant aralığında hareket ettiği görülüyor. Özellikle, 
artan jeopolitik riskler, 5 yıllık ülke CDS ülke risk priminde yaşanan artış ve Türk Lirası’nda devam eden 
oynaklık endeks fiyatlamaları üzerinde dalgalı bir seyir yaşanmasına neden olduğu izleniyor. Türk Lirası’nın 
dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan zayıf 
görünümün, TL fiyatlamaları üzerinde olumsuz yansımaları görülüyor. Günün geri kalanında sakin veri akışı 
takip edilecek.  

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksinde gün sonuna doğru kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olduğu izleniyor. 

Endeksin gün içerisinde fiyatlamalarda 1357-1385 bölgesi aralığında hareket ettiği görülüyor.Anlık 

olarak endeksin fiyatlamalarda 1373 bölgesi civarında hareket ettiği gözlemleniyor. Günün geri 

kalanında, veri akışının sakin olduğu bu bağlamda, global piyasalarda risk iştahının seyri takip 

edilmeye devam edilecek. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği ihalede, iki tahville toplamda 9,1 milyar lira borçlanma 

gerçekleştirdiği açıklandı. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Hazine Alacak 

verilerine göre; Hazine Alacak stoku 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 18,4 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,0 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait. 2021 Mart ayı 

sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,05 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi. 

 İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirme çalışmalarının 

ülkesinin teknik yeteneğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, ABD'nin yaptırımları kaldırması 

ve nükleer anlaşmaya dönmesi halinde bundan hızlıca vazgeçebileceklerini ifade etti.  

 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba düzenlediği basın toplantısında, "Kuzeydoğu, doğu, ve 

güney'deki sınırlarımıza yakın yerlerde Rus askerlerinin konuşlanması devam ediyor. Bir hafta 

içinde 120 binden fazla bir güce ulaşmaları bekleniyor" ifadesine yer verdi. 

 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun Karadeniz hava sahası 

ve sularında "kışkırtıcı" faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. (Kaynak: Anadolu Ajansı) 
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BIST 100  

BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1357 en düşük 1385 seviyelerini gördü. Kapanışa doğru BIST100 

endeksinde dalgalı seyrin devam ettiği görülüyor.  

Destek: 1350- 1330 

Direnç: 1390- 1405 

USDTRY 

Haftanın ikinci 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: 8,0500 – 8,0000 

Direnç: 8,1500 - 8,1800 

EURTRY 

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

geniş bant aralığında hareket etmeye devam ettiği izleniyor. Paritenin ilk direnci 9,8400 seviyesi olarak 

izlenebilir. 

Destek: 9,7000 - 9,6400 

Direnç: 9,8400 – 9,9000 

EURUSD 

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

1,2081 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Kurun ilk direnci 1,2100 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1950 - 1,1920 

Direnç: 1,2100 - 1,2150 

XAUUSD 

Gün içerisinde dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kıymetli metalin 1.777 seviyeleri civarını test ettiği 

fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görülüyor. Ons Altının ilk direnci 1.784 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.760 – 1.755 

Direnç: 1.784 – 1.790 

BRENT 

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

Şu saatlerde emtianın 66,74 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.  
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