InvestAZ Yatırım:

Küresel Piyasalarda Azalan Risk İştahı…
Haftanın ikinci işlem gününe zayıf bir başlangıç yapan BİST-100 endeksinin gün sonuna doğru
kayıpların telafi etme çabası içerisinde olduğu görülüyor. Özellikle, risk iştahında yaşanan azalış
nedeniyle global borsaların birçoğunda yaşanan zayıf seyir ile birlikte yurtiçinde kur, tahvil getirileri
ve CDS risk priminde yaşanan yukarı yönlü eğilimin endeks fiyatlamaları üzerinde kısa vadede
baskıyı bir miktar artırabilir. Günün geri kalanında zayıf veri akışı ile birlikte FED Başkanı Jerome
Powell’ın açıklamaları yakından takip edilecek. Başkan’ın açıklamaları ile birlikte küresel
piyasalarda finansal enstrüman fiyatlamalarında oynaklık artış gösterebilir.

Satır Başları:








BİST-100 endeksi gün sonuna doğru toparlanma çabası içerisinde… Yurtiçinde yaşanan gelişmeler
ile birlikte gün içerisinde küresel endeksler ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda
yaşanan zayıf görünümün BİST-100 endeks fiyatlama davranışları üzerinde dalgalı bir seyre neden
olduğu görülüyor. Anlık olarak kur ve CDS tarafında yaşanan yukarı yönlü eğilim endeks
fiyatlamalarında toparlanma eğilimini kısa vadede bir miktar baskılayabilir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği 5 yıl vadeli iki tahvilde toplamda 6,1 milyar TL satış
gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Türkiye, uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir
müttefikimiz dedi. Bakan açıklamasında, Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi, hepimizin
çıkarına" ifadesine yer verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Çarşamba günü TBB yönetimi
dışındaki bankalarla görüşecek.
Günün geri kalanında, Fed Başkanı Powell’ın ve bazı FOMC komite üyelerinin açıklamaları takip
edilecek.
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BIST 100
Güne 1336 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1403 en düşük 1256
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1381 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % 0,14 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 40 milyar TL
seviyesinde.
Destek: 1348 - 1300
Direnç: 1405- 1411

Şirket Haberleri:
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT): Son gunlerde finansal sistemde yasanan oynaklik
döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve Bist endekslerindeki sert hareketler nedeniyle şirketimizin tahsisli
sermaye artırım kararında bir değişiklik söz konusu değildir. Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından
onaylandığı şekliyle Şirketimiz, tahsisli sermaye artirim surecini tamamlamak uzere çalışmalarına devam
etmektedir.
İştirakimiz Diri İplik AŞ tam kapasite üretimine devam etmekde olup sermaye artırımı ile birlikde ana
fabrikanın polyester bazlı üretime başlaması planlanmaktadır.
Şirket açıklamaları dışında yanlış yönlendirmelere itibar edilmemesi şirket menfaati için önem
arzetmektedir
Plasttikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART): Şirketimiz ile T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. arasında 23 Mart 2021 tarihinde, toplam değeri 12.747.000 Euro olan akıllı kart satış ve kişiselleştirme
anlaşması imzalanmıştır.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): 12.03.2021 tarihli açıklamamızda; 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 İhale sonucuyla ilgili ihale
komisyon kararı tarafımıza ulaştığı, 72,79,87 ve 93. iş kalemlerinin,vergiler hariç toplam 18.367.000,00 TL
bedelle firmamıza ihale edildiği bildirilmiş, sözleşmeye davet yazısı beklendiği duyurulmuştu, Sözleşmeye
davet yazısı tarafımıza ulaşmış olup bu süreçle ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyuyla
paylaşılacaktır.
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS): Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin
artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı. Mevcut yatırım teşvik
belgesi, planlanan yatırımlar çerçevesinde, 4.240.610 EURO ilave yatırım tutarı ile güncellenmesi amacıyla,
22.03.2021 tarihi itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmuş olup, revizyon müracaatı
bugün onaylanmıştır.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

USDTRY
Güne 7,7894 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9528 en düşük 7,6969
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8945 seviyesinde hareket eden kur günü %1,45 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,00 seviyesinde.
Destek: 7,7400 - 7,5900
Direnç: 8,0000 - 8,1000
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,2678 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,5275
en düşük 9,1927 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4104 seviyesinde hareket eden kur günü %1,63 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,5600 seviyesinde.
Destek: 9,2300 - 9,0400
Direnç: 9,5600 - 9,7100
EURUSD
1,1933 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1941 en düşük 1,1862
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1874 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,49 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1840 seviyesinde.
Destek: 1,1840 - 1,1820
Direnç: 1,1900 - 1,2000
XAUUSD
Güne 1739 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1743 en düşük 1726 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1728 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-0,58 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.
Ons Altının ilk desteği 1722 seviyesinde.
Destek: 1722 - 1716
Direnç: 1739 - 1749
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 64,25 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 64,29 en
düşük 61,42 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 62,63 seviyesinde hareket eden emtia günü %-3,08 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor.
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