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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor… 

Global piyasalarda dolarda yaşanan toparlanma eğilimi ve azalan risk iştahı endeksler üzerinde baskıyı bir 
miktar artırdığı görülüyor. Özellikle, Avrupa borsaları ve küresel endeks vadeli işlem sözleşmelerinde zayıf 
seyrin günün ilk yarısında devam ettiği izleniyor. Diğer taraftan, tahvil piyasasında getiri bacağında yaşanan 
kısmi gerileme risk iştahı üzerinde baskıyı bir miktar artırdığı gözüküyor. VIX endeksi 19,50 değeri civarında 
hareketine devam ediyor. TL varlık fiyatlamalarının ise anlık olarak sabah saatlerine göre kısmen 
toparlanma çabası içerisinde olduğu izleniyor. 5 yıllık dolar bazlı CDS ülke risk priminin 428 değeri civarına 
gerilediği görülürken, Dolar/TL’de fiyatlamaların 7,80 değeri hafif üzerinde hareket ettiği izleniyor. Günün 
ikinci yarısında yurtiçinde zayıf veri akışı ile birlikte küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları 
takibimizde olacak. 

Satır Başları: 

 BIST-100 Endeksi günün ilk yarısına doğru toparlanma çabası içerisinde… Haftanın ikinci işlem 

gününe negatif açılış ile başlayan endekste anlık olarak fiyatlamaların 1360 seviyeleri civarında 

geçmeye devam ediyor. Global piyasalarda azalan risk iştahına karşın, gün içerisinde CDS risk 

priminde yaşanan gerileme eğilimi kısa vadede endekste toparlanma çabasını destekleyebilir. 

Günün ikinci yarısında, varlık fiyatlamalarında artan oynaklık ve global piyasalarda risk iştahının 

seyrine bağlı olarak fiyatlama davranışlarının yakından takip edilmesi gerektiğini öngörüyoruz.  

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2021 verilerine 

göre; Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %35,3 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt 

sayısı geçen yılın aynı ayına göre %42,8 artış gösterdi. 

 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin başlıca gündem maddeleri arasında Türkiye ile 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türkiye’deki Suriyeli mültecilere mali destek konuları olduğu 

olduğuna dair resmi olmayan haber akışları basında yer aldı. 

 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan yaptığı değerlendirmede; “Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü ekonomi alanındaki reform ve düzenlemelerle ilgili güçlü 

mesajları olacağını” ifade etti. (Kaynak: NTV) 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün 

yapacağı sunumu basınla paylaştı. Yellen, Başkan Biden'in koronavirüs teşvik paketinden kaynaklı 

olarak gelecek yıl hem büyüme hem de tam istihdam beklediğini belirtti. 

 Bugün Küresel piyasalarda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey ve Fed Başkanı Powell’ın 

açıklamaları yakından izlenecek. 

 

 

 

 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

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  

 

BIST 100  

Güne negatif açılış ile başlayan BIST100 öğleden önce en düşük 1256 seviyesini gördü. BİST100 endeksi şu 

saatlerde ise 1360 seviyesinde işlem görmekte. 

Destek: 1300 - 1280 

Direnç: 1400 – 1411 

USDTRY 

Gün ortasında 7,7297 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,7894 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 7,9528 ve en düşük 7,6969 seviyelerini gören Dolar kuru  hafif satıcılı seyrediyor. 

Dolar kurunda  aşağı yönde ilk destek 7,6300 seviyesinde. 

Destek: 7,6300 - 7,5400 

Direnç: 7,8900 - 8,0500 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3025 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,2678 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,5275 ve en düşük 9,2056 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,4800 seviyesinde. 

Destek: 9,1600 - 9,0200 

Direnç: 9,4800 - 9,6700 

EURUSD 

Güne 1,1933 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1897 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1941 ve en düşük 1,1886 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1860 - 1,1840 

Direnç: 1,1900 - 1,2000 
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ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.739 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.741 en düşük 

1.731 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.740 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.743 seviyelerinde. 

Destek: 1.734 – 1.727 

Direnç: 1.743 – 1.747 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 64,25 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 64,29 

en düşük 63,32 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 63,48 seviyesinde hareket eden emtiada %-1,76 azalış 

gözleniyor. 
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