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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalarda Karmaşık Fiyatlamalar Devam Ediyor… 

Haftanın dördüncü işlem gününde, global piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle endeksler 
üzerinde kısa vadede baskı artarken, gelişmiş ülke tahvillerine talebin arttığı görülüyor. Yaşanan 
pandemi sürecine yönelik artan vaka sayıları 3.dalga ihtimalini gündeme getirirken risk iştahını 
baskılamaya devam ettiği görülüyor. Gün içerisinde, doların G-10 ve Gelişmekte olan ülke para 
birimlerinin birçoğuna karşı değer kazandığı görülürken, dolar endeksinin 92,60 değeri civarında 
hareketine devam ettiği görülüyor. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan GSYH verisine göre; ABD 
ekonomisi 2020 yılı 4.çeyreğinde piyasa beklentisi hafif üzerinde % 4,3 büyüdü. Verinin 
detaylarında, Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Çekirdek PCE verisinin çeyreklik bazda 
piyasa beklentisinin altında % 1,30 artış kaydedildi. Çekirdek PCE ve şirket karlılıklarında zayıf seyir 
beklentilerin üzerinde gerçekleşen data kompozisyonunun olumlu etkisini bir miktar sınırlayabilir. 
Günün, geri kalanında zayıf veri akışı ile birlikte bazı FOMC komite üyelerinin açıklamaları 
takibimizde olacak.   

 

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksi global piyasaların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Gün içerisinde 1397-1432 

bölgesi aralığında hareket eden endeksin gün sonuna doğru psikolojik seviyesi olan 1400 bölgesi 

üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğu izleniyor. Özellikle, CDS ve tahvil tarafında yaşanan 

normalleşme eğilimi endeksi desteklemeye devam ederken, TL’de devam eden yüksek oynaklık ve 

küresel piyasalarda azalan risk iştahı endeksi baskılamaya devam ettiği izleniyor.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Menkul Kıymet İstatistikleri 

verilerine göre; Yurtdışı yerleşikler 19 Mart sona eren işlem haftasında hisse senedinde 60,4 milyon 

dolar ve DİBS’te 427,2 milyon dolar alıcılı konumda oldukları görülüyor.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haftalık Para ve Banka 

İstatistikleri verilerine göre; 19 Mart sona eren işlem haftasında Brüt Döviz Rezervleri 53,898 

milyar dolar ve Altın rezervi 39,263 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası toplam 

rezervleri 93,161 milyar dolar olarak kaydedildi. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart toplantısı notlarını yayımladı. Notlarda, önden 

yüklemeli ve güçlü bir ilave sıkılaştırma yapılmasına karar verildiği vurgulanırken kredilerdeki 

büyümeyenin altı çizildi. Notlarda "Son dönemde kredi büyümesindeki yükseliş eğilimi ile ithal 

maliyetlerdeki artış, talep ve maliyet unsurlarında öngörülen kademeli iyileşmeyi 

geciktirmektedir" ifadelerine yer verildi.  

 ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed'in tahminlerindeki güncellemelerin aşı 

gelişmelerini ve mali yardımı yansıttığını vurgularken, yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde 

bağlı olduklarını ifade etti.  
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BIST 100  

Güne 1417 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1433 en düşük 1397 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1400 seviyesinde hareket ediyor. 

Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 25 milyar TL seviyesinde. 

Destek: 1370 - 1350 

Direnç: 1421- 1430 

 

Şirket Haberleri: 

Şekerbank  T. A.Ş.  (SKBNK): İlgi: 19.11.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız Hakkında 

İlgide yazılı özel durum açıklamamızda, İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz 

başvurusunun Şirketin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin talebinin Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun Kararı ile uygun görüldüğü duyurulmuştu. 

İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 

Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 

25.03.2021 tarihinde halka arz başvurusu yapılmıştır. 

USDTRY 

Güne 7,9283 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9973 en düşük 7,8757 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9473 seviyesinde hareket eden kur günü %0,33 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,00 seviyesinde. 

Destek: 7,88000 - 7,8200 

Direnç: 8,0000 - 8,0600 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününe 9,3961 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,5060 en düşük 9,3073 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4083 seviyesinde hareket eden kur günü artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,5100 seviyesinde. 

Destek: 9,3100 - 9,2100 

Direnç: 9,5100 - 9,6100 
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EURUSD 

1,1813 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1828 en düşük 1,1791 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1797 seviyesinde hareket eden parite günü düşüş ile kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1770 - 1,1750 

Direnç: 1,1820 - 1,1840 

 

XAUUSD 

Güne 1.734 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.746 en düşük 1.725 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.734 seviyesinde hareket eden değerli metal günü sınırlı düşüş ile kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altının ilk desteği 1.724 seviyesinde. 

Destek: 1.724 – 1.714 

Direnç: 1.745 – 1.755 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününe 64,13 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 64,23 

en düşük 62,16 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 62,40 seviyesinde hareket eden emtia günü düşüş ile 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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