InvestAZ Yatırım:

Endeks 1400 Değeri Üzerinde Tutunma Çabası İçerisinde…
Haftanın üçüncü işlem gününde, global piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle karmaşık
fiyatlamalar izlenirken, BIST-100 endeksinin pozitif ayrıştığı görülüyor. Özellikle, TL varlıklarda
yaşanan normalleşme eğilimi ve 5 yıllık CDS risk priminde sınırlı geri çekilme endekste toparlanma
isteğini desteklediği görülüyor. Gün içerisinde 1371-1421 bölgesi aralığında hareket eden endeksin
gün sonuna doğru psikolojik seviyesi olan 1400 değeri üzerinde kalıcılık sağlama çabası içerisinde
olduğu izleniyor.

Satır Başları:








BİST-100 endeksi pozitif ayrışıyor. Gün içerisinde, endeksin aynı kategoride değerlendirildiği
gelişmekte olan ülke borsalarına göre pozitif ayrıştığı izleniyor. Uzun vadeli tahvile artan talep ve
CDS risk priminde yaşanan düşüşün endeks fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülüyor. Anlık
olarak endeksin 1400 değeri üzerinde kalıcılık sağlama çabası içerisinde olduğu görülüyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük
Kongresi'nde yaptığı konuşmada; ''Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye
ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle
yansıtmıyor'' dedi. (Kaynak: Habertürk)
Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2019’da sağladığı 1 milyar euroluk sendikasyon kredisini, 1,25 milyar
euro olarak yenilediğini açıkladı. yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi
Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla sağlandı. Yeni
sendikasyon kredisinin yıllık maliyeti 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak
Euribor+%2,25 olarak gerçekleşti.
ABD’de Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre dayanıklı mal siparişleri Şubat’ta önceki aya
kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

BIST 100
Güne 1377 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1422 en düşük 1372
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1400 seviyesinde hareket ediyor.
Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 27 milyar TL seviyesinde.
Destek: 1370 - 1350
Direnç: 1421- 1430

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.
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Şirket Haberleri:
Gübre Fabrikaları A.Ş.
(GUBRF): Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin yatırımlarının
gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, Yönetim Kurulumuz 24/03/2021 tarihli toplantısında; Şirketimiz
lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde tahsis edilmiş kredi limitlerinden 135.000.000-USD'lik tutarın, %
100 hisselerine sahip olduğumuz Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye kullandırılmasına karar vermiştir.
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERAS): %100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu 23.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Yapılan Genel Kurul'da üretim ve
ticari faaliyetlerin olağan akışında yürütülebilmesi için, Bağlı Ortaklığın sermayesinin 400.000 TL'den
9.600.000 TL artırılarak ilk etapta 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz sermaye
artırımına nakit olarak iştirak edecektir.
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY): Şirketimizin portföyündeki 15'i Türkiye'de ve 4'ü
Rusya'da olmak üzere 19 oteli işleten Accor Grubu ile kira sözleşmelerimiz revize edilerek Şirketimiz lehine
iyileştirilmiş olup bu değişiklik ile portföyümüzdeki 19 otelin sağladığı kira gelirlerinde 01.01.2021
tarihinden itibaren otel bazında %10 ilâ %22,5 oranında artış sağlanacaktır. 11.03.2021 tarihinde imzalanan
yeni sözleşme ile 2005 yılında başlayan, dünya çapındaki Novotel ve Ibis markalarına ait otellerin
Türkiye'deki en büyük yatırımcısı konumunda olan Akfen GYO ile 110 ülkede, 39 marka ile 5 binin üzerinde
otel işleten ve dünyanın en büyük otel operatörlerinden birisi olan Accor Grubu arasındaki köklü stratejik
ortaklık güçlenerek devam etmektedir.

USDTRY
Güne 7,9442 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,0444 en düşük 7,8310
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9237 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,21 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,8200 seviyesinde.
Destek: 7,82000 - 7,7200
Direnç: 8,0400 - 8,1500
EURTRY
Haftanın üçüncü işlem gününe 9,4627 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek
9,5332 en düşük 9,2761 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4039 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,61
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,2800 seviyesinde.
Destek: 9,2800 - 9,1500
Direnç: 9,5300 - 9,6600

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.
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EURUSD
1,1849 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1854 en düşük 1,1812
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1818 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,26 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1800 - 1,1760
Direnç: 1,1870 - 1,1900
XAUUSD
Güne 1.727 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.736 en düşük 1.724 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.730 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,2 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altının ilk direnci 1.736 seviyesinde.
Destek: 1.724 – 1.718
Direnç: 1.736 – 1.742
BRENT
Haftanın üçüncü işlem gününe 60,37 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 62,89 en
düşük 60,29 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 62,78 seviyesinde hareket eden emtia günü %3,27 artışla
kapatmaya hazırlanıyor

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.
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