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InvestAZ Yatırım:  

Hisselerin Zorlu Günü 

Borsa İstanbul’da yoğun satış baskısı günün sonuna yaklaşılırken endeksler kayıplarını kısmen geri aldı. 
Satışların yoğunlaştığı öğle saatlerinde BIST-100 endeksi 1.515’e kadar geriledikten sonra kapanış öncesi 
1.528 seviyesinde bulunuyor. BIST endekslerinin hemen hemen hepsinin değer kaybettiği günde 
yatırımcılar arasında satışların devam edeceği fikri baskın gelmeye devam ediyor. Satışlar nispeten 
yavaşladı ve haftanın devamında 1.500 ile 1.580 arasındaki bantta hareketin sonrası gidişatın belirlenecek 
olması muhtemel. Bir süredir satış baskısı altında olan bankalar endeksindeki düşüşün durması ve banka 
hisselerinde başlayan toparlanma ile BIST-30 endeksindeki düşüşler BIST-1002e kıyasla oldukça sınırlı kaldı. 
BIST-100’ün %1,44 değer kaybettiği günü BIST-30 endeksi %0,43 değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor. 
Dolar kurunda haftanın başında başlayan yükseliş bugün bir süre durulduktan sonra devam etti. 
Dolar/TL’de 7,08 seviyesinin görülmesi ve yabancı takas oranlarında yaşanan düşüşün devamı haftanın 
kalanında da sürecek mi yakından takip edilmesi gereken konuların başında geliyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Akşam Saatlerine Doğru Satıcılı BIST100 %1,44 düşüşle 1.528 seviyesinden işlem 

görürken, BIST30 %0,40 eksiye geçerek 1.598 seviyesinde 1.600 seviyesinin altına sarktı. Döviz 

kurları ise hafif artıda görüldü. Dolar 7,08, Euro 8,60 seviyelerinde seyrediyor. Gram altının ise 410 

Liraya yükseldiği görüldü. 

 MKK: Serbest fonların piyasa değeri son 2 yılda 5’e katlanarak 37 milyar TL’yi aşarken, serbest fon 

sayısı %100 artışla 248’e çıktı. 

 Bakan Karaismailoğlu: “5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz, projemizin ilk fazı Mart 

ayında tamamlanacak.” açıklamasında bulundu. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.962 (Önceki 16.8069) oldu. 

 Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 

başvurusunu yaptı. 

 Kripto para borsası Binance, yoğunluk nedeniyle geçici olarak askıya aldığı Etherium çekimlerine 

yeniden başlandığını bildirdi. 

 ABD/Fauci: CDC'nin yakın zamanda aşılananlar ABD vatandaşları için bazı kuralları gevşetmesini 

bekliyorum. 
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BIST 100 

Güne 1.558 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.560 en düşük 1.515 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1.527 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %1,5 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 34 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.519 

Direnç: 1.534 

 

Şirket Haberleri: 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan Antalya İli Serik İlçesi 

Çandır Mahallesi 1561 Parsel üzerindeki 69.424,5 m2 arsa üzerinde bulunan 42.483 m2 deponun 11.806 

m2 depolama alanı "Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya 

verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 15.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. 

Şirketimiz portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2586 Ada 70 Parsel 

üzerindeki 10.326,55 m2 arsa üzerinde bulunan 1.692 m2 deponun 100 m2 depolama alanı "Bekir Çalışkan 

- Tarık Gün"e 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede 24.000-TL+KDV gelir elde 

edilecektir. 

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Şirketimiz, 23.02.2021 tarihinde Türkiye 

Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2021-MYD/2 IKN'li "111 adet 154/33.6 kV, 50/62.5 MVA Güç 

Transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımı " İhalesine katılmış olup, 72,79,87 ve 93. iş kalemlerinde 

vergiler hariç toplam 18.367.000,00 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. İhale 

sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurum ihale komisyon 

kararı beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar 

yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR): Döngüsel Ekonomiye uyumlu Polietilen Film ürünlerin üretim 

ve pazarlaması için 15.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırım kararı duyurulan 

Makine ve aksamının ilk parti sevkiyatı fabrikamıza ulaşmış, ikinci parti sevkiyatının ise 2021 Mart ayı, ilk 

haftası içerisinde fabrikamızda olması beklenmektedir. Kurulum çalışmalarına başlanmış olup, 2021 Nisan 

ayı başında deneme üretimleri için devreye alınması planlanmaktadır. 

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN): Şirketimiz, Corona Virüs salgınına karşı bünyesinde, gerekli 

görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Alınan 

tüm tedbirlere uyulmak suretiyle kısmen üretim faaliyetine devam edilmektedir. Üretim faaliyetine 

başlanılmayacak bölümler için ise koronavirüs (Covid-19)nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan 

dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa 

çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında 

Yönetmelik" hükümleri uyarınca daha önce 22.12.2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması kararı 31.03.2021 

tarihine kadar uzatılarak uygulanacaktır. 
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USDTRY 

Güne 7,0190 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,0705 en düşük 7,0039 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,0636 seviyesinde hareket eden kur günü %0,61 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,0900 seviyesinde. 

Destek: 7,02000 - 6,9800 

Direnç: 7,0900 - 7,1100 

EURTRY 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,5328 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,5917 

en düşük 8,5250 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5858 seviyesinde hareket eden kur günü %0,62 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,6100 seviyesinde. 

Destek: 8,5400 - 8,500 

Direnç: 8,6100 - 8,6300 

EURUSD 

1,2152 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2180 en düşük 1,2135 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2150 seviyesinde hareket eden parite günü %0,01 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1808 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1816 en düşük 1804 seviyelerini gördü. 

Şu saatlerde 1812 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-0,04 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. 

Ons Altının ilk desteği 1802 seviyesinde. 

Destek: 1.802 – 1.797 

Direnç: 1.815 – 1.821 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 64,91 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 65,81 en 

düşük 64,13 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 64,22 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,22 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor.  
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