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InvestAZ Yatırım:  

TL Varlıklar Pozitif Ayrışıyor.… 

Hafta sonu yurtiçinde yaşanan gelişmeler ve haber akışları ile birlikte haftanın ilk işlem gününde TL varlık 
fiyatlamalarının geniş bant aralığında hareket ettiği görülürken, gün içerisinde aynı kategoride 
değerlendirildiği GOÜ varlıklarına göre pozitif ayrıştığı izleniyor. Küresel piyasalarda Avrupa seansında 
işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinde olumlu havanın devam ettiği görülüyor. BİST-100 
endeksi gün içerisinde 1343-1369 bölgesi aralığında hareket ettiği görülüyor. Endekste, yaşanan 
toparlanma eğilimine karşın CDS risk priminde değer kazanımı, fiyatlamaları kısa vadede baskılamaya 
devam ettiği izleniyor. Türk Lirası’nın dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği GOÜ para birimleri 
içerisinde pozitif ayrıştığı görülüyor. Global tahvil piyasalarında, gelişmiş ülke tahvillerinin birçoğunda getiri 
bacağında yaşanan toparlanma eğilimi risk iştahında artışları desteklemeye devam ettiği gözlemleniyor. 
Günün geri kalanında, sakin veri akışı takip edilecek. Yurtiçinde ise Kabine Toplantısı ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları takibimizde olacak.  

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksinde gün sonuna doğru kazançlarını korumaya çalışıyor. Endeksin gün içerisinde 

fiyatlamalarda 1343-1369 geniş bant aralığında hareket ettiği görülüyor. Günün geri kalanında 

sakin veri akışı takip edilecek olup Kabine toplantısı ardından gelebilecek açıklamalar yakından 

izlenecek.  

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksleri, Nisan 2021 

verilerine göre; Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında Mart ayına göre; 

hizmet sektöründe %2,0, perakende ticaret sektöründe %5,6 ve inşaat sektöründe %3,1 geriledi. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve 

Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre; 2021 yılı Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir 

önceki aya göre 0,2 puan artarak 111,0 seviyesinde gerçekleşti.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım 

Oranı verilerine göre; İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 

1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti. 

 Türkiye ile Rusya arasında Sputnik V koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşma 

sağlandı. 

 İlaç firması Sanofi, Moderna Inc.’nin geliştirmiş olduğu Kovid-19 aşısının dolum ve paketleme 

sürecine yardım ederek, 200 milyon doz aşı üreteceğini bildirdi.  

 Almanya’da IFO iş dünyası endeksi Nisan ayında geriledi. IFO beklenti endeksi Nisan’da 100,3’ten 

99,5’e geriledi.  

 ABD’de Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, dayanıklı mal siparişleri % 0,5 ile beklentilerin altında 

artış gösterdi.  
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BIST 100  

BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1369 en düşük 1343 seviyelerini gördü. Kapanışa doğru BIST100 

endeksinde pozitif seyrin devam ettiği görülüyor.  

Destek: 1330- 1316 

Direnç: 1380- 1390 

Şirket Haberleri 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI):   Şirketimiz, Viaport Venezia adresinde yeni bir mağaza açmıştır. 

Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 78 olmuştur. 

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.04.2021 tarihinde yapmış olduğu 

toplantısı sonucunda,  atık yönetimi, geri dönüşüm alanlarında  faaliyet gösterecek 3.000.000,00 TL 

sermayeli ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanı ile yeni bir tüzel kişi 

şirket kurulmasına,kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli 

izinlerin alınmasına, oybirliği ile  karar verilmiştir. 

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS): Şirketimizin yenilenebilir enerji 

endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik 

başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.  Belge 

kapsamında 5.778.905 TL tutarında makine - ekipman gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası ile tedarik 

edilecektir.  Bahse konu yatırım tutarı kamuya açıklanan son bilançomuzdaki maddi duran varlıkların 

yaklaşık %57'sine tekabül etmektedir. 

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN): Şirketimiz, Corona Virüs salgınına karşı bünyesinde, gerekli 

görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Alınan 

tüm tedbirlere uyulmak suretiyle kısmen üretim faaliyetine devam edilmektedir. Üretim faaliyetine 

başlanılmayacak bölümler için ise koronavirüs  (Covid-19)nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan 

dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa 

çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında 

Yönetmelik" hükümleri uyarınca 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen 

esaslar çerçevesinde ve 18/2/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra 

başlamak üzere Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması kararı 30/6/2021 tarihine kadar uzatılarak 

uygulanacaktır. 

USDTRY 

Haftanın ilk işlem gününde, Türk Lirası’nda artan oynaklık ile birlikte kur fiyatlamalarında dalgalı seyrin 

devam ettiği görülüyor. Kurun ilk desteği 8,2200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,2200 – 8,1800 

Direnç: 8,3600 - 8,4400 
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EURTRY 

Haftanın ilk işlem gününde, EUR/TRY paritesi fiyatlamalarında TL’de yaşanan dalgalı seyir ile birlikte geniş 

bant aralığında hareket etmeye devam ettiği izleniyor. Paritenin ilk desteği 9,9600 seviyesi olarak 

izlenebilir. 

Destek: 9,9600 - 9,8800 

Direnç: 10,2000 – 10,3000 

EURUSD 

EUR/USD paritesi gün içerisinde, küresel piyasalarda görece dolarda yaşanan zayıf seyir ile birlikte paritenin 

1,2119 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1950 - 1,1920 

Direnç: 1,2200 - 1,2250 

XAUUSD 

Gün içerisinde dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kıymetli metalin 1.783 seviyeleri civarını test ettiği 

fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görülüyor. Ons Altının ilk direnci 1.784 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.760 – 1.755 

Direnç: 1.784 – 1.790 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket ettiği görüldü. Şu 

saatlerde emtianın 64,53 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.  
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