InvestAZ Yatırım:

Endeksin Güne Hafif Alıcılı Başlamasını Öngörüyoruz…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü % 2,14 değer kazanarak 1.374 puandan
tamamladı. Toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,70 ve
holding endeksi % 2,39 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 8,81 ile
turizm, tek kaybettiren ise % 7,72 ile spor olduğu görüldü.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %
0,35, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi
% 0,52 değer kazandı.
ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, % 0,18
düşüş gösterirken, S&P 500 endeksi % 0,22 ve Nasdaq endeksi % 0,87 değer kazandı.
Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise ABD’de açıklanacak olan CB Tüketici
Güveni ve Richmond İmalat Endeksi verileri izlenecek. Ayrıca, Fed’in 2 gün sürecek olan Federal Açık Piyasa
Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlıyor.
Yeni işlem gününde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) gerçekleştirdiği toplantısı ardından yayımlana notta,
banka piyasa beklentilerine paralel politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve % -0,10 olarak korudu.
Merkez Bankası varlık alımlarında da herhangi bir değişikliğe gitmedi. Banka, 10 yıllık tahvil getirisi faiz
oranını % 0 civarında korudu. Banka, 2021 mali yılı için enflasyon tahminini aşağı yönlü revize ederken,
enflasyonun uzun dönemde yüzde 2 hedefinin altında kalmasının beklendiğini öngördü.
Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda
fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak ayrışmanın devam ettiği izleniyor
Satır Başları:








Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü % 2,14 değer kazanarak 1.374
puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem
gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı
bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, 29
Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e
kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başkan Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olayları için ‘‘soykırım’’ sözünü kullanmasının
‘‘mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı’’ olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın 1915
olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini
beklemediklerini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, İran ile nükleer görüşmelerin
gidişatından ümitli olduklarını ifade etti.
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BIST-100
Endeksin Haftanın ilk işlem gününü % 2,14 değer kazanarak 1.374 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi
14,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Destek: 1350–1330
Direnç: 1389–1400
Şirket Haberleri:
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( QUAGR) - Kredi derecelendirme kuruluşu
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketin Uzun vadeli (Ulusal) kredi
derecelendirme notunu (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak
derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir. (Kaynak: KAP)
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( THYAO) - Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı
olarak Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç şehirlerine, Kazakistan'ın Türkistan ve Somali'nin Hargeisa şehrine
tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir. (Kaynak: KAP)
BORSA İSTANBUL A.Ş. - Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) 41.666.666 TL nominal değerli
paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 150.000.000 TL nominal değerli
payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları
28/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18 TL/pay baz fiyat, "BIOEN.E" kodu ve sürekli işlem
yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak
belirlenmiştir. (Kaynak: KAP)
BORSA İSTANBUL A.Ş.- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 130.000.000 TL nominal değerli
paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 705.000.000 TL nominal değerli
payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları
29/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "AYDEM.E" kodu ve sürekli işlem
yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak
belirlenmiştir. (Kaynak: KAP)
BORSA İSTANBUL A.Ş.- Çan2 Termik A.Ş.'nin (Şirket) 74.349.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı
tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 320.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon
Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 30/04/2021
tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,90 TL/pay baz fiyat, "CANTE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem
görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2 milyon TL olarak belirlenmiştir. (Kaynak: KAP)
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( FROTO) - Şirketin 2021 yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 30.04.2021 Cuma
günü KAP'ta yayınlanacaktır. (Kaynak: KAP)
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T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( TCZ, TCZB) - Bankanın %100 bağlı ortaklığı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. (Ziraat GYO)'nin mevcut 3.520.215.000 TL çıkarılmış sermayesinin 1.173.405.000 TL artırılarak
4.693.620.000 TL'ye yükseltilmesi ve artırılan sermayenin halka arzına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu
(Kurul)'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliğ gereği yapılan başvuru Kurul'un
22.04.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ziraat Yatırım)
tarafından liderliği yapılan söz konusu halka arza ilişkin talep toplama süreci 28-29-30 Nisan 2021
tarihlerinde birim pay fiyatı 1,60 TL üzerinden gerçekleştirilecektir. Halka arz kapsamında mevzuat gereği
zorunlu olan taahhütler dışında Banka, 23.04.2021 tarihinde Ziraat GYO'nun Kamuyu Aydınlatma
Platformu (KAP)'nda ve kendi internet adresinde (www.ziraatgyo.com.tr) yayınladığı izahnamenin 26.5.1
maddesinde detayları açıklanan Geri Alım Taahhüdü vermektedir. Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan
Ziraat GYO payı alıp borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan
yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Bankamıza 1,63 TL fiyat
üzerinden geri satma hakkı verilmektedir. Halka arz sonuçları ve Geri Alım Taahhüdü sürecine ilişkin bilgiler
Ziraat Yatırım ve Ziraat GYO tarafından KAP'ta ilan edilecektir. (Kaynak: KAP)
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.(BIMAS) - Şirketin 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin finansal
raporlarının 6 Mayıs 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. (Kaynak: KAP)
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (KARSN) - Şirketin 17 Şubat 2021 ve 9 Nisan 2021 tarihli
Özel Durum Açıklamalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme
Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine katılım sağlandığı detaylı olarak duyurulmuştu. Son
olarak 9 Nisan 2021 tarihinde ihalenin ikinci aşamasında 163 adet körüklü ve 91 adet solo olmak üzere
toplam 254 adet CNG yakıtlı otobüs için Şirket tarafından sunulan teklife yönelik olarak İhale merciinin
puantaj yöntemine göre değerlendirmesi sonucunda; ihalenin en iyi teklifi veren başka bir katılımcı lehine
sonuçlandığı öğrenilmiştir. (Kaynak: KAP)
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(HDFGS) - Şirket’in 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan
210.795.779 TL (2020/3 AYLIK: 21.245.228 TL) net karı 210.795.779 TL oldu. (2020/3 AYLIK: 21.245.228 TL)
(Kaynak: KAP)
ARÇELİK A.Ş.( ARCLK) – Şirket’in 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 1.092.735.000 TL oldu. (2020/3 AYLIK:
255.734.000 TL) (Kaynak: KAP)
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK) – Şirket’in 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net
karı 348.257.910 TL oldu. (2020/3 AYLIK: 83.994.416 TL) (Kaynak: KAP)
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USDTRY
Güne 8,2850 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne yatay başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç
8,5000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,2200 – 8,1800
Direnç: 8,3600 - 8,4200
EURTRY
Güne 10,008 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne yatay başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç
10,2800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,9200 – 9,8800
Direnç: 10,1000 – 10,2000
EURUSD
Güne 1,2086 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda hafif satıcılı hareket
ettiğini izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1970 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1970 - 1,1950
Direnç: 1,2150 - 1,2200
XAUUSD
Güne 1.781 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 65,16 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 65,64 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz.
Destek: 64,50 – 64,20
Direnç: 66,00 – 66,80
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kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
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