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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor… 

Günün ilk yarısında, Avrupa seansında endeksler ve küresel piyasalarda işlem gören endeks vadeli işlem 
sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede toparlanma eğiliminin yaşandığı izleniyor. Diğer taraftan, ABD ve 
Avrupa tahvil piyasasında getiri bacağında yaşanan ayrışmanın ve VIX endeksinde yukarı yönlü eğilim ise 
günün ikinci yarısında fiyatlamalar açısından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  Para birimleri 
tarafında ise günün ilk yarısında küresel piyasalarda doların G-10 ve Gelişmekte olan ülke para birimlerinin 
birçoğuna karşı değer kazandığı izleniyor. Çin para birimi Yuan’da yaşanan zayıf görünüm gelişmekte olan 
ülke para birimleri üzerinde gün içerisinde diğer baskı unsuru olarak takip edilebilir. Haftanın ilk işlem 
gününe 3,59 puan değer kazanımı ile başlayan BİST-100 endeksinde anlık olarak pozitif seyrin korunduğu 
izleniyor. Günün geri kalanında zayıf veri akışı ile birlikte yurtiçinde risk iştahının seyri, TL ve Tahvil 
piyasasında gelişmeler endeks fiyatlamaları açısından yakından takip edilmeye devam edilecek. 

 

Satır Başları: 

 BIST-100 Endeksi fiyatlamalarında günün ilk yarısında pozitif seyir korunuyor… Küresel 

piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanma eğiliminin endeks fiyatlamaları üzerinde olumlu 

yansımaları görülüyor. Günün geri kalanında, zayıf veri akışı ile birlikte, Türk Lirası’nın seyri, Tahvil 

piyasası ve CDS tarafında gelişmeler endeks fiyatlamaları açısından yakından izlenmeye devam 

edilecek.  

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. 

Toplantının ana gündem maddesini artan koronavirüs vakalarıyla birlikte risk haritasının 

güncellenmesi ve yeni tedbirler oluşturacağı tahmin ediliyor.  

 ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapı ve istihdam programının çerçevesini bu hafta Pittsburgh‘da 

açıklaması bekleniyor. 

 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Silvana Tenreyro, ekonomi için 

görünümün iyileşmekte olduğunu, ancak merkez bankasının 2021'de daha fazla teşvik sağlamasına 

hala ihtiyaç olabileceğini ifade etti. 

 

BIST 100  

Güne 1386 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1397 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1394 seviyesinden işlem görmekte. 

Destek: 1377 - 1350 

Direnç: 1405 – 1412 
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Şirket Haberleri 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.  (KLNMA): Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Japon 

Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile yenilenebilir 

enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için 170 milyon ABD Doları tutarında ve 12 yıl vadeli 

"Green III" kredi anlaşması imzalanmıştır. 

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM): İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye 

göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz 

doğrultusunda, Artiox Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi'ne 7.000.000 TL  değerleme üzerinden %5 pay 

karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. 

Sanat yatırım platformu işleticisi Artiox, değerli sanat eserlerine blockchain teknolojisiyle küçük 

yatırımcıların da diledikleri miktarda online yatırım yapmasına, alım satım yapmasına imkan veriyor. 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-

19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, 

özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik 

bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri 

ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin 

verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli 

planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.  

Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının 

yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 

9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir. 

Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim 

duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi 

çalışmaları devam edecektir. 

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi 

Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen 

Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.12.2020 tarihinde verilen 500.000 adet 

ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi 

gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 3.500.000'a ulaşmıştır. 
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USDTRY 

Gün ortasında 8,1404 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 8,0733 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 8,1770 ve en düşük 8,0015 seviyelerini gören Dolar kuru hafif alıcılı seyrediyor. Dolar 

kurunda yukarı yönde ilk direnç 8,2100 seviyesinde. 

Destek: 8,000 - 7,9300 

Direnç: 8,2100 - 8,2500 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,5923 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5575 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,6345 ve en düşük 9,4521 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,6700 seviyesinde. 

Destek: 9,4800 - 9,3800 

Direnç: 9,6700 - 9,7000 

EURUSD 

Güne 1,1793 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1774 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1794 ve en düşük 1,1763 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1750 - 1,1720 

Direnç: 1,1800 - 1,1820 

ALTIN 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1730 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1733 en düşük 

1724 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1724  seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1720 seviyelerinde. 

Destek: 1720 - 1715 

Direnç: 1731 - 1737 

BRENT 

Haftanın ilk işlem gününe 64,21 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 64,78 en 

düşük 63,01 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 64,34 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,39 azalış 

gözleniyor. 
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