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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Yatay Kaldı 

Günün ilk yarısında borsalar yatay seyrini korurken BIST100 endeksi 1.530’un altına düşmedi. Yurt içinde 
takip edilecek önemli bir veri olmayan güne Borsa İstanbul neredeyse hiç fiyat değişimi yaşamadan başladı 
ve öğle saatlerine kadar yatay seyrine devam etti. Bankalar endeksi bugün düşüşte. Bankalarda devam 
eden satış endeksleri de beraberinde aşağıya çekiyor. Dolar ve euro, Türk Lirası karşısında fiyat oynaklığı 
yaşamamaya devam ediyor. Microsoft şirketi gelirlerini yılın son çeyreğinde yıllık %17, net karını ise geçen 
yılın aynı dönemine oranla %33 artırdı. Yurt içinde önemli veri bulunmayan bugün Fed toplantısı ve 
ardından başkan Powell’ın konuşması takip ediliyor olacak. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasına Doğru Hafif Satıcılı BIST100 %0,17 eksiyle 1.533 puandan güne devam 

ederken, BIST30 %0,26 düşüşle 1.632 puan seviyesine geriledi. Döviz kurları hafif alıcılı olarak 

seyrediyor. Brent petrol ise 56 $ üzerinde kalarak yükselişine devam etti. 

 Borsa İstanbul, BISTECH Sisteminde 2.13 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürümün 5 Nisan 2021 

tarihi itibarıyla canlı ortamda devreye alınmasını planlıyor. 

 Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 55 milyar 

TL fonladı. Ortalama faiz ise %17 olarak gerçekleşti. 

 ABD’de FED Faiz Kararı, bugün tsi 22.00’de açıklanacak. Fed'in % 0,00-0,25 olan faiz aralığını sabit 

bırakmasını bekleniyor. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, tsi 22.30’da basın 

toplantısı düzenleyecek. 

 Fransız ilaç devi Sanofi, Covid-19 aşısının üretim ve tedarik zincirinde BioNTech'e destek vermek 

için anlaşma imzaladı. 
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BIST 100  

BIST100, 1.536 seviyesinden açılış yaptı. Seans ortasına doğru, en düşük 1.530 seviyesini gören endeks, 

gün ortasında 1.531 seviyelerinde seyir ediyor.  

Destek: 1.517 

Direnç: 1.548 

USDTRY 

Öğle saatlerinde 7,3669 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,3436 seviyesinden 

yaptı. Gün içinde en yüksek 7,3863 ve en düşük 7,3418 değerlerine ulaşan Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor. 

Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,3900 olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3400 - 7,3200 

Direnç: 7,3900 - 7,4100 

EURTRY 

Şu saatlerde 8,9531 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 8,9385 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,9851 ve en düşük 8,9312 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,9800 seviyesinde. 

Destek: 8,9300 - 8,9000 

Direnç: 8,9800 - 9,0100 

EURUSD 

Gün açılışını 1,2167 seviyesinden yapan EUR/USD paritesinin 1,2148 seviyelerinde seyir ettiğini 

görmekteyiz. Sabah saatlerindeki işlemlerde en yüksek 1,2170 ve en düşük 1,2144 seviyelerine geldiği 

görülen paritenin hafif satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 

1,2100 olarak izlenecektir. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

ALTIN 

Ons Altın güne 1.851 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif satıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en 

yüksek 1.853 en düşük 1.843 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda 1.849 seviyelerinden işlem 

gören ons altın için ilk destek 1.843 seviyelerinde. 

Destek: 1.843 – 1.838 

Direnç: 1.853 – 1.858 

BRENT 
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Brent petrol haftanın üçüncü işlem gününe 55,74 seviyesinden başlangıcını yaptı. Öğleden önce en  

yüksek 56,14 en düşük 55,67 seviyelerindeki bantta hareket eden emtia öğle saatlerinde, 55,98 

seviyesinden işlem görürken %0,61 artışla işlem görüyor. 
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