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InvestAZ Yatırım:  

Risk İştahının Seyri Fiyatlamaları Etkilemeye Devam Ediyor… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün, % 0,13 değer kaybederek günü 1.377 puandan tamamladı. 
Toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 8,46 ve holding endeksi 
% 0,65 değer kaybetti günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 5,68 ile inşaat, en çok 
kaybettiren ise bankacılık olduğu kaydedildi. Avrupa borsaları, yaşanan pandemi sürecinde artan vaka 
sayıları ve aşılama sürecine yönelik gelişmelerden dolayı Almanya dışında günü düşüşle tamamladı. 
İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,4, Paris'te CAC 40 endeksi % 0,29 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 
0,61 değer kaybetti. Almanya'da DAX 30 endeksi ise % 0,03 yükseliş ile günü tamamladı.  ABD borsaları 
günü düşüş ile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi % 0,94, S&P 500 endeksi %0,76 ve Nasdaq 
endeksi % 1,12 düşüş gösterdi. Özellikle, yaşanan virüs salgının mutasyon riski ve 3. Dalganın 
yaşanabileceğine dair artan endişeler, karantina uygulamaları ve küresel otomotiv sektörüne yönelik 
gelişmeler risk iştahı üzerinde baskıyı artırdığı görülüyor.  

Bugün, Yurtiçi piyasalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük 
Kongresinde yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek. Global piyasalarda ise ABD Merkez Bankası 
(Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ile küresel öncü PMI dataları ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri 
verileri izlenecek. 

Yeni işlem gününde, sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem 
sözleşmeleri fiyatlama davranışlarında azalan risk iştahının olumsuz yansımaları görülüyor.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü % 0,13 değer kaybederek 1.377 

puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde, tahvil 

getirileri ve 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yüksek seyri gün içerisinde, endeks üzerinde 

dalgalı bir seyre neden olduğu izlendi. Sabah saatlerinde küresel piyasalarda azalan risk iştahının 

olumsuz etkisi ile birlikte BİST-100 endeksinin güne negatif bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans 

görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 

görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler 

ele alındığı belirtildi. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformlarına yönelik takvimin tamamlandığını 

belirtti. Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal 

Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu. Söz konusu takvime göre Ekonomi 

Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacağı belirtildi. 
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 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Jake Sullivan arasında gerçekleşen telefon 

görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel 

konular ve Kovid-19 ile mücadele ele alındığı açıklandı. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki 

yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere 

odaklanan bir zeminde ilerlemesi gerektiği belirtildi. 

 FED Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, 

FED’in gevşek para politikasının ekonomik açılmayla bir araya gelmesi sonucu artabilecek 

enflasyondan dolayı duydukları endişeyi gidermeye çalıştı. “Yılın devamında enflasyonun artmasını 

bekliyoruz diyen Powell, ancak bu artış ne fazla ne de kalıcı olacak. Eğer bir sorun haline gelirse 

bununla mücadele edecek araçlara sahibiz” dedi. (Kaynak: VOA) 

 ABD Maliye Bakanı Janet Yellen Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu’nda yaptığı 

açıklamada, ABD ekonomisinin salgın nedeniyle kriz durumunda olduğunu söyledi, ancak yeni 

kamu yatırımları yapılabilmesi için vergi artışı planları yapılmasının gerektiğini ifade etti.  

 Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Küresel ham çelik 

üretimi, Şubat'ta 2020'nin aynı dönemine kıyasla % 4,1 artarak 150,2 milyon ton olduğu belirtildi. 

 ABD'de cari işlemler açığı, yaşanan pandemi sürecinin olumsuz etkisiyle 2020 yılında % 34,8 artarak 

647,2 milyar dolar olurken, 12 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. 

 BORSA İSTANBUL A.Ş. 23/03/2021 Tarih ve 2021/22 Sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu ile BIST-

50 Endeksinde yer alan paylara 23/03/2021 tarihli seansta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı 

adım kuralının 24/03/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. (Kaynak: KAP) 
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BIST 100  

Dün endeksin 1377 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1403 ve en düşük 

1256 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % -0,13 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 

endeksi günü 41,69 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1350 - 1,314 - 1285 

Direnç: 1400 – 1411 – 1434 

 

Şirket Haberleri: 

Verusa Holding A.Ş.  (VERUS): 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda; Pamukova Elektrik Üretim 

A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 

tarihli yapılan toplantısında, Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması 

planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına bu yılın ilk 

yarısı içerisinde başlanmasına ve yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) 

tamamlanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu yeni su hattının (Şenyurt Hattı) 

yapımına ilişkin 23.03.2021 tarihinde (bugün) inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma 

başlanmıştır. 

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALARK): Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim 

Kurulu'nun şirket merkezindeki 23.03.2021 tarihli toplantısında; Marksistskaya Sok., No 16, 109147 

Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece 

gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, 

değerleme şirketinin 16.03.2021 tarihli değerleme raporu ile şirketin tamamına 15.040.264 ABD Doları 

değer biçilmiştir. Sözkonusu şirketin %40 hissesinin 6.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, 

bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak ödenmesine,  oybirliği ile karar verilmiştir. 

USDTRY 

Güne 7,9442 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8942 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,8800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,8800 - 7,8400 

Direnç: 7,9600 - 8,0000 

EURTRY 

Güne 9,4627 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,4079 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,3000 - 9,1800 

Direnç: 9,5100 - 9,6100 
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EURUSD 

Güne 1,1849 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1840 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800 - 1,1770 

Direnç: 1,1900 - 1,1920 

XAUUSD 

Güne 1.727 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.730 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk direnç 1.736 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.725 – 1.719 

Direnç: 1.736 – 1.740 

BRENT 

Güne 60,37 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 61,07 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz." 
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