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InvestAZ Yatırım:  

TL Varlıklar Negatif Ayrıştı… 

Yurtiçinde yaşanan gelişmelerin etkisi ile birlikte haftanın ilk işlem gününde TL varlıkların negatif ayrıştığı 
görüldü. Gün içerisinde, TL varlık fiyatlamalarında oynaklık artarken, fiyatlamalar arasından marjın arttığı 
görüldü. BİST-100 endeksi günü % 9,79 değer kaybederek 1.379 puandan tamamladı. TL’de yaşanan değer 
kayıpları, artan CDS risk primi ve tahvil getirileri endeks üzerinde baskıyı artırdığı görüldü. Yeni işlem 
gününde, global piyasalarda ABD-AB ve Çin arasında yaşanan gerilimin risk iştahında azalışlara neden 
olduğu görülüyor. Aynı zamanda pandemi sürecine dair artan vaka sayıları ve karantina uygulamalarının 
uzatılacağı yönünde haber akışları endeksler üzerinde baskının bir miktar artmasına neden olabilir. Asya 
seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinde sabah saatlerinde fiyatlama 
davranışlarında zayıf seyrin devam ettiği izleniyor. Gün içerisinde, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler 
Meclisi’nde Finansal Hizmetler Komitesi’nde Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na 
(CARES) ilişkin yapacağı sunum önemle izlenecek.  

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü % 9,79 değer kaybederek günü 

1.379 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık 

endeksi % 9,89 ve holding endeksi % 9,89 değer kaybettiği günde tüm sektör endeksleri gerilerken, 

en çok kaybettiren % 9,99 ile ticaret oldu. Bugün,Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomi 

Reform Paketi'ne ilişkin uygulama takvimi ve eylem planının açıklanması öngörülüyor. Borsa 

İstanbul’un yeni işlem gününe negatif bir açılış ile başlamasını tahmin ediyoruz. 

 BORSA İSTANBUL A.Ş. tarafından yayımlanan duyuruda; Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası 

Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST-50 Endeksinde yer alan paylarda 

açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 23/03/2021 tarihli seansta bir gün 

boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) 

uygulanması kararlaştırılmıştır. Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, 

açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek 

bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının 

en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en 

son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha 

sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan 

yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa 

satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi 

önem arz etmektedir. (Kaynak: KAP) 

 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşı yeni bir ekonomik destek 

paketi hazırlığında olduğu haberi basında yer aldı. Yeni paketin 3 trilyon dolar büyüklüğünde 

olduğu tahmin ediliyor.  

 Almanya'da karantina tedbirleri, enfeksiyon oranlarının, yetkililerin hastanelerin aşırı gerileceğini 

söylediği seviyeyi aşmasıyla birlikte 18 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.  

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

açıklamaları yakından izlenecek.  
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BIST 100  

Dün endeksin 1379 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1492 ve en düşük 

1379 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % -9,79 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 

endeksi günü 16,74 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1350 - 1,314 - 1285 

Direnç: 1400 – 1411 - 1434 

Şirket Haberleri: 

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.  (OSTIM): Bu  açıklama, SPK'nın Özel  Durumlar Tebliği (II-

15.1) 23.Maddesi'nin 7.Fıkrası uyarınca altmışar günlük  sürelerle  yapılması istenen özel durum açıklaması 

güncellemesi olarak yapılmaktadır. Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Kat Karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında 

yapılacak olan inşaatın mimarî proje çalışmalarına başlanmıştır. 

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE): Şirketimizin, Konya İli Karatay İlçesinde yer alan ve 

faaliyetlerine son vermiş olduğu Kumköprü ve Sarnıç şubelerinin mülklerinin satın alınması için 19.03.2021 

tarihinde Konya Karatay Belediyesi ile Satış Vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre , Kumköprü 

şubesinin mülkü için devir bedeli 4.728.643 TL ; Sarnıç şubesinin mülkü için devir bedeli 3.220.108 TL dir. 

Devir bedellerinin %25 ‘i peşin olarak ödenmiş olup; kalan bakiyeler 12 eşit taksitte ödenecektir. 

USDTRY 

Güne 7,7894 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8580 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,7200 - 7,6900 

Direnç: 7,9200 - 7,9800 

EURTRY 

Güne 9,2678 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4122 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,2800 - 9,1500 

Direnç: 9,5000 - 9,5800 

EURUSD 

Güne 1,1933 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1923 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1900 - 1,1860 

Direnç: 1,1940 - 1,1960 
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XAUUSD 

Güne 1.739 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.738 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.732 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.732 – 1.727 

Direnç: 1.742 – 1.746 

BRENT 

Güne 64,25 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 63,88 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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