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InvestAZ Yatırım:  

Artan Vaka Sayıları Fiyatlamaları Etkilemeye Devam Ediyor… 

Haftanın ikinci işlem gününün ilk yarısına doğru global piyasalarda yaşanan salgına dair artan vaka sayıları 
finansal enstrüman fiyatlamalarında karışık bir seyre neden olduğu izleniyor. Avrupa seansında endeksler 
ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri üzerinde baskının bir miktar arttığı izlenirken, ABD endeks vadeli işlem 
sözleşmeleri fiyatlamalarında ayrışmanın devam ettiği görülüyor. BİST-100 endeksi günün ilk yarısına doğru 
fiyatlamalarda 1357-1385 bölgesi geniş bant aralığında hareket ettiği görülüyor. Bazı risk 
parametrelerinden VIX endeks endeksi 17,53 ve MOVE endeksi 63,96 değerinde gün içi işlemler geçmeye 
devam ediyor. Küresel tahvil piyasasında gelişmiş ülke tahvillerinde getiri bacağında kısa vadede yukarı 
yönlü eğilimin olduğu izleniyor. ABD 2 yıllık tahvil getirisi % 0,159 ve 10 yıllık tahvil getirisi % 1,619 
seviyesinde hareket ediyor. Global piyasalarda doların G-10 ve GOÜ para birimlerinin birçoğuna karşı zayıf 
görünümünün devam ettiği izleniyor. Gelişmekte olan para birimleri arasında, ZAR ve TL’nin dolara karşı 
negatif ayrıştığı görülüyor. Günün geri kalanında, Global piyasalarda Almanya Merkez Bankası Başkan 
Yardımcısı Buch’ın yapacağı açıklamalar takip edilecek. 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde günün ilk yarısına doğru zayıf seyir devam ediyor. BİST-100 

endeksi günün ilk yarısına doğru fiyatlamalarda 1357-1385 bölgesi aralığında hareket ettiği 

görülüyor. Artan jeopolitik riskler, TL’de yaşanan değer kaybı ve 5 yıllık ülke CDS risk priminin 400 

değerini yakınsaması endeks fiyatlamaları üzerinde baskının bir miktar artmasına neden olabilir.  

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre; 2021 yılı Mart 

ayında bir önceki aya göre %7,45 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %33,19 artış gösterdi. 

 İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre; Aralık-Şubat döneminde işsizlik oranı 

yüzde 4,9’a geriledi. 

 Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Asya Boao Forumu'nda yaptığı açıklamalarda, küresel ekonomik 

işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulunurken, ABD ve müttefiklerinin diğer ülkeler üzerinde 

tahakkümünün engellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.  

 

BIST-100 

BIST100 endeksi öğleden önce 1357-1385 bölgesi aralığında hareket ettiği ve fiyatlamaların anlık olarak 

1372 bölgesi civarında hareket ettiği görülüyor.  

Destek: 1350 - 1330 

Direnç: 1390 – 1405 
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Şirket Haberleri; 

 

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( KONTR): Şirket, Cengiz Enerji'ye ait 

Özbekistan'da kurulacak 240 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali'nin Yüksek Gerilim işleri için 

1.825.000 USD sipariş almıştır. Proje 2021 yılı içerisinde tamamlanacaktır.(Kaynak: KAP) 

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( TKFEN): İlgi açıklamalarda, bağlı ortaklıklardan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.'nin (Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros 

Tarım'ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen üretim tesisi için yapılan hazırlık 

çalışmaları ve konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar 

Mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile 

ilgili olarak alınan 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi ("ÇED") Olumlu Kararının 

iptali istemi ile açılan davalarda Mersin 2. İdare Mahkemesince ÇED Olumlu kararının iptali yönünde karar 

verilmiştir. Söz konusu kararlara karşı Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulacaktır. (Kaynak: KAP) 

 

USDTRY 

Gün ortasında 8,1150 seviyesinden işlem gören USD/TRY kur fiyatlamalarının dart bant aralığında hareket 

ettiği izleniyor. Dolar kurunda ilk direnç 8,1500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0000 – 7,9200 

Direnç: 8,1500 - 8,1800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,7924 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek 

9,8070 ve en düşük 9,7297 seviyelerini gören kurda dalgalı seyrin devam ettiği izleniyor. Kur için ilk direnç 

9,8400 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 9,7000 - 9,6000 

Direnç: 9,8400 – 9,9000 

EURUSD 

Paritenin şu saatlerde 1,2068 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 

1,2081 ve en düşük 1,2034 seviyelerini gören EUR/USD paritesi pozitif bölgede hareketine devam ediyor. 

Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1940 - 1,1920 

Direnç: 1,2100 - 1,2150 
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ALTIN 

Ons altın öğleden önce en yüksek 1.775 en düşük 1.765 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.767 

seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek seviyesi 1.757 seviyesi takip edilebilir. 

Destek: 1.757 – 1.750 

Direnç: 1.800 – 1.815 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününde Brent petrol günün ilk yarısında en yüksek 67,55 en düşük 66,53 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 67,50 seviyesinde hareket eden emtiada günün ilk yarısında dalgalı seyrin devam ettiği 

izleniyor.  
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