InvestAZ Yatırım:

Global Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma gününü % 0,88 değer kaybederek 1.382 puandan tamamladı.
Toplam işlem hacmi 22,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,26, holding endeksi %
0,50 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 7,19 ile spor, en çok
kaybettiren ise % 2,69 ile madencilik olduğu görüldü. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle
tamamladı. Gün sonunda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,99, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,87,
Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,72 değer kazandı. Cuma günü,
Almanya’da açıklanan IFO İş Dünyası Güven Endeksi ve İtalya’da İşletme Güveni verilerinin beklentilerin
üzerinde gerçekleşmesi Avrupa borsalarında kısa vadede toparlanma eğilimini desteklediği görüldü. ABD
borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Endeksi, % 1,39, S&P 500
Endeksi % 1,67 ve Nasdaq Endeksi % 1,24 değer kazandı.
Bugün, Yurtiçi piyasalarda sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise ABD’de açıklanacak olan
Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verisi izlenecek.
Yeni işlem gününde, sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem
sözleşmelerinde risk iştahında seyrine bağlı olarak kısa vadede fiyatlama davranışlarında karmaşık seyrin
devam ettiği izleniyor.
Satır Başları:







Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma gününü % 0,88 değer kaybederek 1.382 puandan
tamamladı. Toplam işlem hacmi 22,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününde
global piyasalarda Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlama
davranışlarında kısa vadede karışık seyrin yaşandığı izleniyor. Bu bağlamda, BİST-100 endeksinin
yeni işlem gününe hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün
Külliye’de toplanacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı açıklamada; Bakan
Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz”
dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bloomberg’e yaptığı yazılı
açıklamada; “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde
önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. TCMB Başkanı, Merkez Bankası'nın
yüzde 5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtti. (Kaynak: Bloomberg)
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BORSA İSTANBUL A.Ş. Duyurusu BIST-50 Endeksinde yer alan paylarda 23/03/2021 ile 26/03/2021
tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 29/03/2021 tarihli
seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.
Almanya Başbakanı Merkel, pandemiyle mücadelede eyalet yönetimlerinin alınan tüm tedbirleri
hayata geçirmediğini belirterek gerekirse Federal Hükümet olarak yasal düzenlemeyle bunun
olmasını sağlayacaklarını belirtti.
İran ve Çin arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören 25 yıllık anlaşma imzalandığı açıklandı.

BIST-100
Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1382 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde
en yüksek 1412 ve en düşük 1359 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % -0,88 azalışla tamamladı. Son
işlem gününde BIST100 endeksi günü 22,51 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1350 - 1330
Direnç: 1405 – 1412

Şirket Haberleri:
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK): Şirketimizin geçmiş dönemlerde yapmış olduğu başta şirket
birleşmeleri olmak üzere teknik işlemlerle ilgili usule ilişkin vergi incelemesi sonucu 91.441bin TL tutarında
geçmiş dönem zararının silinmesi talep edilmiş olup konu ile ilgili yargı süreci devam etmektedir.

USDTRY
Güne 8,0733 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,0555 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,0000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,0000 – 7,9500
Direnç: 8,100 - 8,1500
EURTRY
Güne 9,5575 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,5076 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,4600 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,4600 - 9,4200
Direnç: 9,5700 - 9,6400
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EURUSD
Güne 1,1793 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1774 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1720 - 1,1700
Direnç: 1,1800 - 1,1840
XAUUSD
Güne 1.730 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.726 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.722 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.722 – 1.718
Direnç: 1.732 – 1.736
BRENT
Güne 64,21 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 63,16 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz
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