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Yurtiçi Piyasalar Kabine Toplantısına Odaklandı…
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde ise
salgınla mücadele konusu olacak. Özellikle, toplantı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
yapacağı açıklamalar yakından izlenecek. Gün içerisinde, global piyasalarda dolarda yaşanan toparlanma
eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıyı bir miktar artırması ve TL’de yaşanan değer
kayıpları nedeniyle Dolar/TL kurunun fiyatlamalarda 8,2048 seviyeleri civarını test ettiği görülüyor. Küresel
piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanma isteği endeksler üzerinde kısa vadede değer kazanımlarını
desteklerken, BİST-100 endeksinin 1398 değeri civarını test ettiğini görüldü. Günün geri kalanında zayıf veri
akışı takip edilecek olup risk iştahına yönelik gelişmeler izlenmeye devam edilecek.
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BİST-100 endeksi günü değer kazanımı ile kapatmaya hazırlanıyor. Haftanın ilk işlem gününe pozitif
açılış ile başlayan endeksin gün içerisinde 1382-1398 bölgesi aralığında hareket ettiği görülüyor.
Global piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanma eğilimi endeks fiyatlamalarına olumlu
yansımalarına görülürken, Türk Lirası’nda yaşanan değer kayıpları kısa vadede endeks fiyatlamaları
üzerinde baskı unsuru olarak izlenmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep
telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye,
akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." ifadesini
kullandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere; Bankacılık sektörünün net
kârı 2021 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 azalışla 9,22 milyar liraya
geriledi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen'ın, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.
Resmi olmayan haber akışlarına göre Süveyş Kanalı'ndaki yetkili makamlar geminin kanalın kıyı
kenarından kurtularak yüzer durumda olduğunu açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada;
30/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 19, Benzinde 14 KRŞ/LT Fiyat artışı
gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den
karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı açıklandı.
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BIST 100
Güne 1386 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1399 en düşük 1382
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1396 seviyesinde hareket ediyor.
Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 16 milyar TL seviyesinde.
Destek: 1370- 1350
Direnç: 1405- 1412
USDTRY
Güne 8,0733 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,2048 en düşük 8,0015
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,1800 seviyesinde kurun hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk direnci 8,2600
seviyesinde.
Destek: 8,0500 - 7,9300
Direnç: 8,2500 - 8,3000
EURTRY
Haftanın ilk işlem gününe 9,5575 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,6754 en
düşük 9,4521 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,6439 seviyesinde kurun hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk
direnci 9,7300 seviyesinde.
Destek: 9,5100 - 9,3700
Direnç: 9,7300 - 9,8100
EURUSD
1,1793 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1794 en düşük 1,1763
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1778 seviyesinde paritenin hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk desteği
1,1750 seviyesinde.
Destek: 1,1750 - 1,1720
Direnç: 1,1800 - 1,1820
XAUUSD
Güne 1730 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1733 en düşük 1706 seviyelerini gördü.
Değerli metalin şu saatlerde 1709 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Ons Altının ilk desteği 1698
seviyesinde.
Destek: 1698 - 1688
Direnç: 1726 – 1743
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BRENT
Haftanın ilk işlem gününe 64,21 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 65,33 en
düşük 63,01 seviyelerini gördü. Emtianın şu saatlerde 64,01 seviyesinde hareket ettiği görülüyor.
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