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InvestAZ Yatırım:  

BİST-100 Endeksinde Hafif Alıcılı Açılış Öngörüyoruz… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü % 2,20 değer kaybederek 1.377 puandan 
tamamladı. Toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 3,23 ve 
holding endeksi % 2,83 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 1,49 ile 
finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise % 6,66 ile turizm olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,28, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,59 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 

% 0,21 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise % 0,15 değer kazandı. 

ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, % 0,36, S&P 500 endeksi % 0,53 ve 

Nasdaq endeksi % 0,98 değer kaybetti.  

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise İngiltere’de İşgücü İstatistikleri verisi 
ve Almanya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Buch’ın yapacağı açıklamalar takip edilecek. 

Yeni işlem gününde, Çin Merkez Bankası (PBOC) gerçekleştirdiği toplantı ardından, beklentilere paralel 
gösterge faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Şirketlere ve hane halklarına krediler için gösterge konumdaki 
1 yıl vadeli kredi referans faiz oranı (LPR) yüzde 3,85 seviyesinde korundu. 5 yıl vadeli LPR de yüzde 4,65 
seviyesinde kaldı. Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri 
birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak toparlanma eğiliminin 
devam ettiği izlenirken, Japonya borsasının negatif ayrıştığı görülüyor. 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü % 2,20 değer kaybederek 1.377 

puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 17,1 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. 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 25-

59 yaş arası insanlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve hastaneye yatış oranlarının 

endişe verici bir şekilde arttığı konusunda uyardı.  

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel navlun fiyatlarının kısa vadede 

yüksek kalmaya devam edeceğini, ancak uzun vadede tedarik zincirindeki aksaklıklar giderildiğinde 

ve daha fazla yeni gemi konuşlandırıldığında daha ılımlı hale gelebileceğini öngördü. 

 ABD Hazine Bakanlığı, mali politikalar aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim 

Merkezi oluşturduklarını açıkladı.  

 İngiltere'de, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD’nin California eyaletinde görülen 

Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış varyantının 104 kişide görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun 

uluslararası seyahatle ilişkisi olduğu açıklandı. (Kaynak: aa.com.tr) 
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BIST-100 

Endeksin Haftanın ilk işlem gününü % 2,20 değer kaybederek 1.377 puandan tamamladı. Toplam işlem 

hacmi 17,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Destek: 1350–1330 

Direnç: 1400–1411 

 

Şirket Haberleri: 

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PEKGY): 20.09.2020 tarihli Kap açıklamasında; 

İngiltere'nin Gravesend bölgesinde yer alan gayrimenkulün satış görüşmelerine başlandığı belirtilmişti. 

Ancak, İngiltere'de piyasasında yaşanan pozitif gelişmeler kapsamında söz konusu gayrimenkul ile ilgili 

projenin devamına karar verilmiştir. Bu nedenle, bu aşamada taşınmazın satışından vazgeçilmiştir. 

(Kaynak: KAP) 

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( ORGE): Şirketin 12 Nisan 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısı'nda alınan karara istinaden, Şirketimizin mevcut 250.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde, 50.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 Türk Lirasına 

artırılmasına, Artırılan 30.000.000 Türk Lirasının; Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali 

tablolarda 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik 

kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden 

izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış 

sermayenin %60 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına, 

oy birliğiyle karar verilmiştir.(Kaynak: KAP) 

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( TUPRS): Şirketin 2021 yılı 1. çeyrek Finansal Sonuçları 5 

Mayıs 2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır. (Kaynak: KAP) 

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( ESEN)( NATEN): Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı 

olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 19.04.2021 tarihinde Metro 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. ile Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Ve Satış Sözleşmesi" 19.04.2021 

tarihinde imzalanmıştır. (Kaynak: KAP) 

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( PGSUS): Şirketin 17.03.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt 

dışında tahvil ihracı kapsamında, Şirketimiz ve ihracı planlanan tahviller uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi 

derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. Derecelendirme kapsamında S&P şirketimizin uzun vadeli 

kredi derecelendirme notunu B, görünümü durağan, Fitch şirketimizin kredi derecelendirme notunu BB- 

görünüm negatif olarak belirlemiştir. S&P ve Fitch tarafından şirketimiz tarafından ihraç edilecek tahvillere 

ilişkin derecelendirme için, S&P uzun vadeli kredi derecelendirme notu B, Fitch uzun vadeli kredi 

derecelendirme notu BB- olarak beklenmektedir. (Kaynak: KAP) 
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KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.(KFEIN): Şirketin geliştirmiş olduğu "Test Data Management 

(TDM)" ürünü, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC'nin ürün kataloğuna 

girmiş olmuş, ilgili ürün sözleşmesi 19.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. (Kaynak: KAP) 

 

USDTRY 

Güne 8,0973 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne yatay başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

8,1500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0000 – 7,9200 

Direnç: 8,1500 - 8,2000 

EURTRY 

Güne 9,7426 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 9,8000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,6400 - 9,5700 

Direnç: 9,8000 - 9,8400 

EURUSD 

Güne 1,2038 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda hafif alıcılı başladığını 

izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1970 - 1,1950 

Direnç: 1,2100 - 1,2150 

XAUUSD 

Güne 1.771 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde yataya yakın fiyatlanıyor. Altın için ilk direnç 

1.790 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.764 – 1.757 

Direnç: 1.790 – 1.800 

BRENT 

Güne 66,70 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 67,24 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 

Destek: 66,50 – 66,00 

Direnç: 67,50 – 68,10 
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