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InvestAZ Yatırım:  

Negatif Ayrışıyoruz… 

Haftanın üçüncü işlem gününün ilk yarısına doğru BİST-100 endeksinin aynı kategoride değerlendirildiği 
gelişmekte olan ülke borsalarına göre negatif ayrıştığı izleniyor. BİST-100 endeksi fiyatlamalarda, günün ilk 
yarısında 1337-1365 geniş bant aralığında hareket ettiği görülüyor. Yurtiçinde 5 yıllın ülke CDS risk 
priminde kısa vadede sınırlı iyileşmeye karşın,  artan jeopolitik riskler ve TL’de devam eden oynaklık endeks 
fiyatlamalarını baskılamaya devam ettiği izleniyor. Diğer taraftan, küresel tahvil piyasasına bakıldığında, 
gelişmiş ülke tahvillerinde getiri tarafından toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor. MOVE endeksinde 
kısa vadede sınırlı yükseliş eğilimi görülüyor. Küresel piyasalarda, doların G-10 ve GOÜ para birimlerinin 
birçoğuna karşı günün ilk yarısına doğru güçlü görünümü korumaya devam ettiği izleniyor. Günün geri 
kalanında, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda, İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi ve 
ABD Konut Sektörü verileri izlenecek. Gün içerisinde, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’in 
açıklamaları ile Almanya ve ABD’de düzenlenecek tahvil ihaleleri takibimizde olacak. 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde günün ilk yarısına doğru negatif ayrışıyor. Endeksin 

fiyatlamalarda, günün ilk yarısında 1337-1365 geniş bant aralığında hareket ettiği görülüyor. 

Yurtiçinde 5 yıllın ülke CDS risk priminde kısa vadede sınırlı iyileşmeye karşın, artan jeopolitik riskler 

ve TL’de devam eden oynaklık endeks fiyatlamalarını baskılamaya devam ettiği izleniyor. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı 

değerlendirmede, "Türkiye makroekonomik dengeleri sağlam olduğu için son 8 yıldır yapılan 

saldırılara rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Ne yapsaydık, ekonomik saldırılara seyirci mi 

kalsaydık" ifadelerine yer verdi. (Kaynak: Bloomberght) 

 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de verdiği ilk mesajda "İhracatın artırılması ve ekonomik 

büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz" 

ifadelerine yer verdi. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerine 

göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,40 ve bir önceki 

yılın aynı ayına göre %19,60 artış gösterdi.  

 Japon otomobil üreticisi Subaru, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle ABD'deki tesislerinde 

üretime geçici olarak ara verdiği haberi basında yer aldı.  

 Almanya Anayasa Mahkemesi, borçla finanse edilen yatırım planına karşı yasal itirazları reddetti. 

Bu karar ile, ülkenin Avrupa Birliği Kurtarma Fonu'nu onaylayan yasayı imzalamasının yolunu açtı. 

Karar, bloğun pandemi salgınının sonuçlarını hafifletmeye yönelik 750 milyar euro'luk kurtarma 

harcamasını başlatmak için gerekliydi.(Kaynak: Matriks) 
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BIST-100 

BIST100 endeksi öğleden önce 1337-1365 bölgesi aralığında hareket ettiği ve fiyatlamaların geniş bant 

aralığında hareket ettiği izleniyor.  

Destek: 1320 - 1300 

Direnç: 1380 – 1390 

 

Şirket Haberleri; 

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.(RTALB): Devlet 

Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda 

akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.04.2021 tarihinde verilen 

800.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında 

teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 5.600.000'e ulaşmıştır. (Kaynak: KAP) 

 

USDTRY 

Gün ortasında 8,1917 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru fiyatlamalarının geniş bant aralığında 

hareket ettiği izleniyor. Dolar kurunda ilk direnç 8,2400 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0800 – 8,0000 

Direnç: 8,2400 - 8,2800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,8478 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek 

9,8584 ve en düşük 9,7582 seviyelerini gören kurda geniş bant aralığında fiyatlamaların devam ettiği 

izleniyor. Kur için ilk direnç 9,9000 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 9,7500 - 9,7000 

Direnç: 9,9000 – 9,9600 

EURUSD 

Paritenin şu saatlerde 1,2002 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 

1,2045 ve en düşük 1,2001 seviyelerini gören EUR/USD paritesi negatif bölgede hareketine devam ediyor. 

Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1970 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1970 - 1,1950 

Direnç: 1,2100 - 1,2150 
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ALTIN 

Ons altın öğleden önce en yüksek 1.788 en düşük 1.776 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.778 

seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek seviyesi 1.764 seviyesi takip edilebilir. 

Destek: 1.764 – 1.760 

Direnç: 1.800 – 1.815 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününde Brent petrol günün ilk yarısında en yüksek 65,97 en düşük 65,02 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 65,13 seviyesinde hareket eden emtiada günün ilk yarısında dalgalı seyrin 

devam ettiği izleniyor.  
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