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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası Toplantısında Odaklandı… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü % 2,55 değer kaybederek günü 1.330 
puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,41 
ve holding endeksi % 3,61 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında tek kazandıran % 0,47 ile spor 
olurken, en çok kaybettiren % 7,19 ile finansal kiralama, faktoring olduğu görüldü.  

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

endeksi % 0,52, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,74 ve İtalya'da FTSE 

MIB 30 endeksi % 0,3 değer kazandı.  

ABD borsaları günü değer kazanımı ile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,93, S&P 500 endeksi 

% 0,90 ve Nasdaq endeksi % 1,19 değer kazandı.  

Bugün, Yurtiçinde Tüketici Güveni verisi takip edilecek. Global piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası 
toplantısı ve toplantı ardından Başkan Lagarde’ın açıklamaları izlenecek. Gün içerisinde, ABD’de 
açıklanacak olan Mevcut Ev Satışları ve Euro Bölgesi Tüketici Güveni verileri takibimizde olacak.  

Yeni işlem gününde, 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 izleniyor 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü % 2,55 değer kaybederek günü 

1.330 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 15,6 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. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Tüm sektörler için geçerli olmak 

üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme 

kararı aldık" dedi. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, turizm sektörüyle ilgili olarak da 

"Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine 

karar verdik" dedi. 

 ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına 

ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu haberi basında yer aldı. (Kaynak: Anadolu Ajansı) 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen 

"Sürdürülebilir Finans Zirvesi"ne katıldı. Yellen açıklamalarında, "Kamu yatırımlarını, net sıfır 

emisyona geçişimizi kolaylaştırabilecek ve finansal sistemimizin işleyişini güçlendirebilecek 

alanlara yönlendirmeye kararlıyız. Böylece çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler, iklim değişikliğiyle 

mücadelenin sunduğu fırsatı yakalayabilir." İfadesine yer verdi.  
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 ABD, yaptırımlara ilişkin yol haritasını İran'a sunduğu açıklandı. 

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya’nın kırmızı çizgisini aşan ülkelere sert karşılık 

verileceğini söyledi. 

 ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dahil 131 ülkeye ‘Seyahat Etmeyin’ uyarısında bulundu. 

 Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı raporda; Türkiye'nin 

makroekonomik bakımından iyi bir performans gösterdiğini belirterek Türk bankaları için asıl riskin 

pandemi değil dış finansman koşulları, kur oynaklığı, enflasyon ve para politikası olduğu ifade 

edildi. 

 

BIST-100 

Endeksin Haftanın üçüncü işlem gününü % 2,55 değer kaybederek günü 1.330 puandan tamamladı. Toplam 

işlem hacmi 15,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti 

Destek: 1316–1300 

Direnç: 1346–1360 

 

Şirket Haberleri: 

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA): Elektronik perakendeciliğinde müşterilerimizin karşısına daha güçlü 

ürün yelpazesiyle çıkmak, değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vermek ve hızlı 

büyüyen e-ticareti çoklu kanal stratejisinin odağına koyarak müşterilerimize en iyi değeri sunma arzumuz 

sonucu, Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturma konusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu 

doğrultuda; önümüzdeki üç yıllık dönem içerisinde ana stratejik önceliklerimizden biri olarak, Teknosa'nın 

güçlü perakendecilik kaslarını daha da ileriye taşıyacak şekilde pazaryeri yetkinliklerinin oluşturulması için 

çalışmalara başlanması Teknosa Yönetim Kurulu'nca 21.04.2021 tarihinde görüşülerek karara bağlanmıştır.  

Üçüncü kişi satıcıların Teknosa müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı 

gerçekleştirmelerine imkan tanımak ve böylece Teknosa müşterilerinin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde 

adreslemek üzere tasarlanan pazaryeri, Teknosa‘nın mağazacılık ve çevrimiçi kanallardaki mevcut güçlü 

yetkinliklerine de etkin bir şekilde entegre olacak ve sektörde pek çok ilki hayata geçiriyor olacaktır. Bu 

sayede başta müşterilerimiz için olmak üzere, tüm paydaşlarımız için çok daha güçlü bir değer yaratılması 

amaçlanmaktadır. 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): Şirketimiz projelerinden "İstanbul Sarıyer 

Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Eltes İnş. Tesisat San. ve Tic. A.Ş." 

ye 19.04.2021 Pazartesi günü yapılmıştır. 

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL): Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ait 

konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 30.04.2021 tarihinde kamuya 

açıklanması planlanmaktadır. 
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Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL): Yatımcılarımızdan 02.12.2020 tarihli KAP açıklamamızdaki 

kapasite artışının gerçekleşip gerçekleşmediği ve yeni yatırımlar planlanıp planlanmadığına dair gelen 

sorular üzerine iş bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

02.12.2020 tarihindeki KAP açıklamamızda 2021 yılı ilk çeyreğinde hat sayımızın 12'den 15'e çıkartılacağını 

belirtmiştik. Bugün itibari ile üretim hattı sayımız 15'e çıkartılmıştır. 2021 yılı içinde üretim hattı sayımıza 

2 hat daha eklemeyi planlamış bulunmaktayız. 

Bu iki hat yatırımına ek olarak otomotiv sektörüne üretim yapmaya yönelik yeni bir hattın kurulumuna da 

başlanmıştır. 

Çoğunluğu 2021 yılında olmak üzere 2023 yılına kadar bço hizmetlerimiz kapsamında enerji yedekleme 

sistemleri kurulumu için 50 Milyon TL'lik bir yatırım planlanmıştır. 

MIL-STD 461 askeri EMC standardına ve DO-160 Avyonik standardına uygun EMC laboratuvarı kurulumuna 

başlanmıştır. Laboratuvar bir ay içinde kullanıma hazır hale gelecektir. 

Bu ve benzeri yatırımlarla ilgili 2021 yılı ilk çeyreğinde yapılan toplam harcama tutarı yaklaşık 20 Milyon 

TL'dir. 

 

USDTRY 

Güne 8,1904 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

8,3000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,0800 – 8,0000 

Direnç: 8,3000 - 8,3600 

EURTRY 

Güne 9,8484 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

9,9600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,6400 - 9,5700 

Direnç: 9,9600 – 9,9900 

EURUSD 

Güne 1,2035 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yatay hareket ettiğini 

izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1970 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1970 - 1,1950 

Direnç: 1,2100 - 1,2150 
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XAUUSD 

Güne 1.793 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde hafif satıcılı fiyatlanıyor. Altın için ilk destek 

1.780 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.780 – 1.767 

Direnç: 1.805 – 1.810 

BRENT 

Güne 64,50 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 64,45 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz. 

Destek: 63,90 – 63,20 

Direnç: 65,50 – 67,00 
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