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InvestAZ Yatırım:  

Endekste Toparlanma İsteği Devam Edecek Mi? 

Günün ilk yarısında global piyasalarda risk iştahında kısa vadede toparlanma eğiliminin devam ettiği 
görülüyor. Özellikle, uzun vadeli tahvil getirilerinde sınırlı iyileşme ve dolar endeksinde kısmi değer 
kayıpları endeksler açısından günün ilk yarısında olumlu yansımaları görülüyor. BİST-100 endeksi haftanın 
son işlem gününe pozitif bir açılış yaparken günün ilk yarısına doğru endeksin psikolojik değeri olan 1400 
üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğu izleniyor. Özellikle, Londra offshore piyasada TL swap 
faizlerinde tansiyonun hafiflemesi, ülke risk priminde sınırlı geri çekilme ve gösterge tahvil getirisinde sınırlı 
gerileme endekste toparlanma eğilimini desteklediği görülüyor. Diğer tarafta, Türk Lirası’nda devam eden 
oynaklık ise endeks fiyatlamaları açısından kısa vadede baskı unsuru olarak görülmeye devam edebilir.  

 

Satır Başları: 

 BIST-100 Endeksi fiyatlamalarında günün ilk yarısında dalgalı seyir devam ediyor… Haftanın son 

işlem gününe pozitif açılış ile başlayan endeksin, günün ilk yarısında psikolojik seviyesi olan 1400 

civarında tutunma isteği içerisinde olduğu izleniyor. Özellikle, Türk Lirası’nda devam eden oynaklık 

endeks fiyatlamaları üzerinde kısa vadede baskıyı bir miktar artırabilir. Diğer taraftan, gösterge 

tahvil getirisinde ve CDS risk priminde yaşanan normalleşme eğilimi endeks fiyatlamalarında 

toparlanma eğilimini kısa vadede destekleyebilir. Günün geri kalanında yurtiçinde zayıf veri akışı 

ile birlikte endeks fiyatlamaları açısından küresel piyasalarda risk iştahının eğilimini takip etmeye 

devam edeceğiz.  

 Türk-İş'in Mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk araştırması verileri Ankara'da yıllık gıda 

enflasyonunun yüzde 16,7 olduğunu gösterdi. Böylelikle yıllık gıda enflasyonunda Şubat ayına göre 

bir yavaşlama görüldü. (Kaynak: Bloomberght) 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, İmalat sanayi genelinde 

kapasite kullanım oranı (KKO), Mart ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 

seviyesinde gerçekleşti. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre; 2021 yılı Mart ayında 

Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,8 seviyesinde gerçekleşti. 

 Günün geri kalanında küresel piyasalarda, AB Liderler Zirvesi, Almanya İFO İş Dünyası Güven 

Endeksi, ABD’de PCE ve öncü Michigan Tüketici Güveni yakından izlenecek. 

BIST 100  

Güne 1409 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1412 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1399 seviyesinden işlem görmekte. 

Destek: 1377 - 1350 

Direnç: 1415 – 1422 
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Şirket Haberleri 

İhlas Holding A.Ş.  (IHLAS): Bağlı Ortaklığımız İhlas Yayın Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olduğumuz 

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş sözleşmesinin onayı için Sermaye Piyasası 

Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca onaylandığı 25.03.2021 tarih 2021/15 sayılı 

Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır. 

Polisan Holding A.Ş. (POLHO): Polisan Holding, %100 oranında bağlı ortaklığı olan Poliport'un 105 yeni 

tank kurulumu için 359.075.437 TL yatırım harcaması gerçekleştirileceğine dair Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı'nın onay sürecinde olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunu 11 Eylül 2020 tarihinde 

kamu ile paylaşmıştı. 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, 25 Mart 2021 tarihinde onaylanmış olup, Poliport, ilgili yatırımı 

Şirketin müşteri portföyü gelişimi, tankların doluluk oranı ve nakit dengesini de göz önünde bulundurarak, 

uzun vadede gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 

USDTRY 

Gün ortasında 7,9854 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,9414 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 8,0216 ve en düşük 7,9153 seviyelerini gören Dolar kuru  hafif alıcılı seyrediyor. Dolar 

kurunda  yukarı yönde ilk direnç 8,0300 seviyesinde. 

Destek: 7,93000 - 7,8700 

Direnç: 8,0300 - 8,0800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,4193 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3571 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,4627 ve en düşük 9,3140 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,4800 seviyesinde. 

Destek: 9,3300 - 9,2500 

Direnç: 9,4800 - 9,5500 

EURUSD 

Güne 1,1765 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1787 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1790 ve en düşük 1,1764 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1740 - 1,1720 

Direnç: 1,1800 - 1,1820 
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ALTIN 

Ons altın haftanın son işlem gününe 1.727 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1730 en düşük 

1.723 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.727 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.724 seviyelerinde. 

Destek: 1.724 – 1.720 

Direnç: 1.730 – 1.733 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 61,69 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 63,45 en 

düşük 61,66 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 63,09 seviyesinde hareket eden emtiada %1,84 artışla 

gözleniyor. 
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