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InvestAZ Yatırım:  

Fed Öncesi Piyasalarda Karışık Seyir.… 

ABD Merkez Bankası’nın (FED) iki gün süren toplantısı bugün sona eriyor. Toplantı ardından yayımlanacak 
olan karar metni yakından takip edilecek. Piyasa beklentisi bankanın faiz patikasında değişikliğe 
gitmeyeceği yönünde şekilleniyor. Toplantı ardından düzenlenecek basın toplantısında Fed Başkanı 
Powell’ın açıklamaları takibimizde olacak. Açıklanacak olan karar metni ve Başkanın açıklamaları ile birlikte 
başta ABD piyasaları olmak üzere global finansal enstrüman fiyatlamaları üzerinde kısa vadede oynaklık 
artış gösterebilir. Fed kararları öncesinde küresel piyasalarda işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem 
sözleşmelerine bakıldığında fiyatlama davranışlarında ayrışmanın yaşandığı izleniyor. BİST-100 endeksi 
haftanın üçüncü işlem gününde fiyatlamalarda 1379-1394 geniş bant aralığında hareket ettiği izleniyor. 
Türk Lirası’nda yaşanan toparlanma eğilimine karşın, ülke CDS risk priminde yaşanan yukarı yönlü eğilim 
ve küresel piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak endekste dalgalı seyrin devam ettiği izleniyor. 
Küresel tahvil piyasasında, gelişmiş ülke uzun vadeli tahvillerinde sınırlı toparlanma eğiliminin devam ettiği 
izleniyor. Günün geri kalanında, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ve Başkan Powell’ın açıklamaları 
yakından takip edilecek.  

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksinde gün sonuna doğru kayıplarını telafi çabası içerisinde olduğu izleniyor. Gün 

içerisinde, endeksin fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket ettiği izleniyor. Gün içerisinde, 

Türk Lirası’nda yaşanan toparlanma eğilimine karşın, ülke CDS risk priminde yaşanan yukarı yönlü 

eğilim ve küresel piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak endekste dalgalı seyrin devam ettiği 

izleniyor. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Uluslararası Rezervler ve 

Döviz Likiditesi Mart 2021 verilerine göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 9 

azalarak 86,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz 

varlıkları bir önceki aya göre yüzde 12,9 azalarak 46,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv 

varlıkları ise yüzde 4,3 azalarak 38,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. 

 Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 1 Mayıs’tan itibaren bazı çelik 

ürünlerinde ithalat vergisini kaldırma kararı alındığı bildirildi. 

 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde yaptığı değerlendirmede, yaşanan salgının 

ekonomik etkisinde en kötünün geride kaldığını söylemek için çok erken olduğunu ifade ederken, 

risklerin hala aşağı yönlü olduğunu ifade etti. Başkan, Haziran ayı sonuna kadar Euro Bölgesi 

nüfusunun % 70’i aşının ilk dozunu yaptırmış olacağını öngörüldüğünü belirtti. Başkan, yılın ikinci 

yarısında güçlü bir ekonomik toparlanma görülebileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.  
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BIST 100  

BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1394 en düşük 1379 seviyelerini gördü. Kapanışa doğru BIST100 

endeksinin kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olduğu izleniyor.  

Destek: 1370- 1350 

Direnç: 1400- 1405 

Şirket Haberleri 

Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE): Şirketin iştiraki Toma Finance Ltd.Şirketi ile Şirketimiz arasında 

27.04.2021 tarihinde imzalanan  Temlik Sözleşmesi kapsamında , Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları 

Geliştirme A.Ş nin Cevdet Taşçeken'e satışından kaynaklanan bakiye  52.251.100 TL.  alacağın tahsili için 

Şirketimizce 27.04.2021 tarihinde İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nün 2021/11880 E. sayılı dosyası ile icra 

takibi başlatılmıştır. (Kaynak: KAP) 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL): Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 (bugün) tarihli 

toplantısında; 15 – 16 Nisan 2021 tarihlerinde pay başına 5,06-Türk Lirası üzerinden halka arz edilen ve 22 

Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de hisseleri işlem görmeye başlayan doğrudan bağlı ortaklığımız 

Galata Wind Enerji A.Ş.'de halka arz edilen hisse miktarının yüzde beşi (8.021.872 lot) ve toplam 

40.590.672,32-Türk Lirası olacak şekilde halka arz fiyatı olan 5,06-Türk Lirası (dahil)'na kadar pay 

alınmasına ve bu kapsamdaki pay alımlarının 30.06.2021 tarihine kadar devam etmesine, karar verilmiştir. 

(Kaynak: KAP) 

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS): Şirket Christian Pfeiffer (Almanya) firmasından 2021 yılı 3. çeyreğinde 

teslim edilmek üzere, 1,35 milyon TL tutarında çelik bilya/silpeps siparişini 27.04.2021 tarihinde almıştır. 

(Kaynak: KAP) 

 

USDTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününde, Türk Lirası’nda yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte kur fiyatlamalarında 

sınırlı geri çekilmelerin yaşandığı görülüyor. Kurun ilk desteği 8,1500 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,1500 – 8,1200 

Direnç: 8,2500 - 8,3000 

EURTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününde, EUR/TRY paritesi fiyatlamalarında TL’de yaşanan toparlanma eğilimi ile 

birlikte sınırlı geri çekilmelerin yaşandığı izleniyor. Paritenin ilk desteği 9,8400 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 9,8400 - 9,8000 

Direnç: 9,9600 – 10,0000 
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EURUSD 

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

1,2100 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Kurun ilk direnci 1,2150 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1950 - 1,1920 

Direnç: 1,2150 - 1,2200 

 

XAUUSD 

Gün içerisinde dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kıymetli metalin 1.777 seviyeleri civarını test ettiği 

fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görülüyor. Ons Altının ilk direnci 1.780 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.760 – 1.755 

Direnç: 1.780 – 1.784 

BRENT 

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

Şu saatlerde emtianın 66,86 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.  
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