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InvestAZ Yatırım:  

Yoğun Gelişmelerin Olduğu Bir Haftaya Başlıyoruz… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü % 1,10 yükselişle 1.345 puandan 
tamamladı. Toplam İşlem hacmi 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,85 ve 
holding endeksi % 0,62 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 7,12 ile 
turizm, en çok kaybettiren ise % 4,42 ile spor olduğu görüldü.  

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, Almanya'da DAX 

30 endeksi % 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,15 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,05 geriledi. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise pozitif bölgede yataya yakın günü tamamladı.  

ABD borsaları günü, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi % 

0,67, S&P 500 endeksi % 1,09 ve Nasdaq endeksi % 1,44 değer kazandı.  

Bugün, Yurtiçinde İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim 
Güven Endeksi verileri takip edilecek.  Global Piyasalarda, Almanya’da açıklanan IFO İş Dünyası Güven 
Endeksi, ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri ve Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verileri izlenecek.  

Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem 
sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak karışık 
seyrin devam ettiği izleniyor 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü % 1,10 yükselişle 1.345 

puandan tamamladı. Toplam İşlem hacmi 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem 

gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne negatif bir 

açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. İletişim 

Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden, ikili 

ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla 

birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kalındığı belirtildi.  

 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak niteledi. Biden, yaptığı açıklamada aynı 

zamanda "büyük felaket" ifadesini de kullandı. 

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 

olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları hakkındaki sözde soykırım nitelemesi üzerine "sunulan tezin tarihi 

ve hukuki temeli olmadığını" ifade etti.  

 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, 2020 yılında oluşan döviz talebini karşılamak 

için otoritelerin müdahale etmemesi durumunda kurun ve faizin kontrolden çıkabileceğini belirtti. 

Başkan, "Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var. Rezervin açılımı da önemli. Yaklaşık %40'ı 

üzerinde Türkiye'nin kendi altın rezervi" dedi. 
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 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 

toplanması bekleniliyor. 

 

 

 

BIST-100 

Endeksin Haftanın dördüncü işlem gününü % 1,10 yükselişle 1.345 puandan tamamladı. Toplam İşlem 

hacmi 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti 

Destek: 1316–1300 

Direnç: 1360–1390 

 

Şirket Haberleri: 

KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL): Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal 

raporlarının 6 Mayıs 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. (Kaynak: KAP) 

 

USDTRY 

Güne 8,4295 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

8,5000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,3000 – 8,1800 

Direnç: 8,5000 - 8,6000 

EURTRY 

Güne 10,2207 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

10,2800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 10,1000 – 10,0000 

Direnç: 10,2800 – 10,4000 

EURUSD 

Güne 1,2097 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yatay hareket ettiğini 

izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2000 - 1,1950 

Direnç: 1,2150 - 1,2200 
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XAUUSD 

Güne 1.775 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde yataya yakın fiyatlanıyor. Altın için ilk destek 

1.764 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.764 – 1.757 

Direnç: 1.790 – 1.800 

BRENT 

Güne 65,33 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 64,66 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 

Destek: 64,00 – 63,20 

Direnç: 65,50 – 67,00 
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