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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalar FED Toplantısına Odaklandı… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü % 1,31 değer kazanarak günü 1.392 
puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 16,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,60 
değer kaybederken, holding endeksi % 1,41 değer kazandığı görüldü. Sektör endeksleri arasında en fazla 
kazandıran % 5,63 ile turizm, en çok kaybettiren ise % 1,56 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olduğu 
görülmekte. 

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 

% 0,26, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 

endeksi % 0,17 geriledi.  

ABD borsaları haftanın ikinci işlem gününü karışık tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,01 artış 

görülürken, S&P 500 endeksi, % 0,02 ve Nasdaq endeksi % 0,34 değer kazandı.  

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı 
Lagarde’ın açıklamaları ve FED toplantısı izlenecek. Özellikle, FED’in 2 gün süren toplantısı bugün sona 
eriyor. Toplantı ardından yayımlanacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar 
takibimizde olacak.  Yeni işlem gününde, 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 ikinci işlem gününü % 1,31 değer kazanarak günü 

1.392 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 16,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem 

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

açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Dünya Bankası yayımladığı Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin 2021 

yılında yüzde 5 büyümesi tahmin ediliyor. Kurum, Türkiye’nin 2022 ve 2023 yıllarında ise % 4,5 

büyümesini öngörüyor.  

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), "Yeni Nesil AB (paketi) birliğe 

daha yüksek büyüme için vites atlatacak" başlıklı raporunda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 

yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı 800 milyar avroluk paketin AB’nin 

büyümesini destekleyeceği ifade edildi.  

 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 

petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle, daha önce belirlenen Mayıs, Haziran ve 

Temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam 

etme kararı aldığı açıklandı. 

 İtalyan parlamentosu, AB'den alınacak kurtarma fonuna ilişkin hükümet planını onayladığı haberi 

basında yer aldı. 
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BIST-100 

Endeks, haftanın ikinci işlem gününü % 1,31 değer kazanarak günü 1.392 puandan tamamladı. Toplam 

işlem hacmi 16,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti 

Destek: 1370–1350 

Direnç: 1400–1411 

 

Şirket Haberleri: 

 

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.(TOASO): Şirket’in 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 616.664.000 

TL oldu. (2020/3 AYLIK: 346.175.000 TL) (Kaynak: KAP) 

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.(TAVHL): Şirket’in 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 552.858.000 TL 

oldu. (2020/3 AYLIK: -376.696.000 TL) (Kaynak: KAP) 

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(ASELS): Şirket’in 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 

1.233.851.000 TL (2020/3 AYLIK: 920.137.000 TL) (Kaynak: KAP) 

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(VESTL): Şirket’in 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 

220.345.000 TL oldu. (2020/3 AYLIK: 230.049.000 TL) (Kaynak: KAP) 

BORSA İSTANBUL A.Ş.- Biotrend Cevre ve Enerji payları, 28/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul 

Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST 

Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, 

endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 150.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 

olarak dikkate alınacaktır. (Kaynak: KAP) 

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU): Şirketin 2021 yılı 1. çeyrek Finansal 

Sonuçları 30.04.2021 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır. (Kaynak: KAP) 
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USDTRY 

Güne 8,2199 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 8,2700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,1800 – 8,1200 

Direnç: 8,2700 - 8,3200 

 

EURTRY 

Güne 9,9407 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne yatay başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

10,0180 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,8800 – 9,8400 

Direnç: 10,0180 – 10,0975 

 

EURUSD 

Güne 1,2090 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 1.777 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde satıcılı seyrediyor. Altın için ilk destek 1.764 

seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.764 – 1.757 

Direnç: 1.790 – 1.800 

 

BRENT 

Güne 65,93 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 66,02 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne yatay başladığını izliyoruz. 

Destek: 65,20 – 64,90 

Direnç: 66,50 – 66,80 
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