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InvestAZ Yatırım:  

BIST-100 Endeksinin Güne Pozitif Açılış İle Başlamasını Öngörüyoruz… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, % 1,38 değer kaybederek günü 1.394 puandan tamamladı. Toplam 
işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 2,19, holding endeksi % 0,56 
değer kaybettiği günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 1,93 ile madencilik, en çok 
kaybettiren ise % 3,34 ile metal, ana sanayi oldu.  Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü karışık 
seyirle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,09, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,08 ve İtalya'da FTSE 
MIB 30 endeksi % 0,04 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise % 0,57 değer kaybetti. ABD 
piyasaları kapanışta değer kazandı. Ana endeksler tarafında Dow Jones, % 0,62, S&P 500 % 0,55 ve Nasdaq 
yüzde 0,12 değer kazandı. 

Bugün, Yurtiçi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan İmalat Sanayi 
Kapasite Kullanım Oranı ile İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi dataları takip 
edilecek. Küresel piyasalarda ise AB Liderler Zirvesi, Almanya İFO İş Dünyası Güven Endeksi, ABD’de PCE ve 
öncü Michigan Tüketici Güveni yakından izlenecek.  

Yeni işlem gününde, sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem 
sözleşmelerinde risk iştahında yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte kısa vadede değer kazanımlarının 
yaşandığı izleniyor.  

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BİST-100 Endeksi haftanın dördüncü işlem gününü % 1,38 değer kaybederek 

günü 1.394 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde küresel piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı 

olarak BİST-100 endeksinin güne pozitif bir açılış yapmasını öngörüyoruz.  

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Mayıs sonuna 

kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz" dedi 

 ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında, “Hala işsiz çok fazla 

Amerikalı var, çok fazla ailenin canı yanmakta ve hala yapacak çok iş var. Ama Amerikan halkına 

şunu söyleyebilirim: Yardım burada ve umut yolda ”dedi. (Kaynak: Bloomberght) 

 AB Liderler Zirvesi bildirisinde, AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş 

birliğini geliştirmeye hazır olduğu ifade edildi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 

nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk yetkililerle görüştüklerini ifade etti. 

 ABD Merkez Bankası (Fed) büyük bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına 

yönelik kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran’da kaldırılacağını 

bildirdi. 

 Çin, Uygur bölgesiyle ilgili yalan söyledikleri ve yanlış bilgi yaydıkları için İngiltere'deki belirli kurum 

ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.  

 Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu BIST-50 Endeksinde yer alan paylara 23/03/2021, 24/03/2021 ve 

25/03/2021 tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 26/03/2021 

tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. (Kaynak: KAP) 
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BIST 100  

Dün endeksin 1394 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1433 ve en düşük 

1394 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % -1,38 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 

endeksi günü 27,35 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1370 - 1,350 

Direnç: 1411 – 1425 

 

Şirket Haberleri: 

Gübre Fabrikaları A.Ş.  (GUBRF): 24/03/2021 tarihli duyurumuzda, 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 verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25/03/2021 tarihli kararına istinaden T.C. Ziraat 

Bankası A.Ş. ile Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. arasında 25/03/2021 tarihinde 135.000.000-USD tutarında 

Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz ilgili Genel Kredi Sözleşmesinde müteselsil kefil sıfatıyla 

yer almaktadır. 

USDTRY 

Güne 7,9414 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,9441 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,9100 - 7,8800 

Direnç: 7,9800 - 8,0100 

EURTRY 

Güne 9,3571 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,3690 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,4300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,3100 - 9,2600 

Direnç: 9,4300 - 9,4900 

EURUSD 

Güne 1,1765 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1784 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1820 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1740 - 1,1720 

Direnç: 1,1820 - 1,1840 
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XAUUSD 

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

güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk direnç 1.731 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.720 – 1.715 

Direnç: 1.731 – 1.733 

BRENT 

Güne 61,69 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 62,69 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 
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