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InvestAZ Yatırım:  

Küresel Piyasalarda Risk İştahında Toparlanma Eğilimi… 

Haftanın dördüncü işlem gününde, küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte 
endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda değer kazanımlarının yaşandığı izleniyor. Özellikle, 
global tahvil piyasasında getiri bacağında artışlar risk iştahında kısa vadede toparlanma eğilimini 
destekleyebilir. Gün içerisinde, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi Mart 2020’den beri, ABD on yıllık tahvil 
getirisi 13 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeyi test ettiği izleniyor. BİST-100 endeksi gün içerisinde 
fiyatlama davranışlarında 1390-1406 bölgesi aralığında hareket ettiği görülüyor. 5 yıllık ülke CDS risk 
priminde yaşanan gerileme ve global risk iştahında toparlanmanın endeks fiyatlamalarına olumlu 
yansımaları görülüyor. Gün içerisinde, Türk Lirası’nda yaşanan dalgalı seyir nedeniyle, Dolar/TL kurunun 
fiyatlamalarda 8,1389-8,2600 bölgesi aralığında hareket ettiği görülüyor. Günün geri kalanında sakin veri 
akışı takip edilecek olup FOMC üyelerinden Quarles ve Williams’ın açıklamaları yakından izlenecek.  

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksinde gün sonuna doğru psikolojik seviyesi olan 1400 bölgesi civarında tutunma 

isteği içerisinde olduğu izleniyor. Endeks gün içerisinde fiyatlama davranışları içerisinde geniş bant 

aralığında hareket ettiği görülüyor. 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan gerileme ve küresel risk 

iştahında toparlanma eğilimi endeks fiyatlamalarını desteklemeye devam ettiği izleniyor.  

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2021 

verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık %23,70 aylık %3,96 artış gösterdi. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi, Nisan 

2021verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,9 iken, Nisan ayında %5,1 oranında 

azalarak 93,9 değerine geriledi. 

 ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre ülke ekonomisi ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin 

hafif altında % 6,4 büyüdü. 

 ABD’de Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 24 Nisan’da sona eren 

haftada 13 bin düşüşle 553 bin olarak kaydedildi. 

 Avrupa Birliği (AB) Pfizer ve BioNTech ile bölgeye aşı tedariği konusundaki müzakereleri 

sonuçlandırdığını açıkladı. (Kaynak: Bloomberg) 

 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, " Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin 

başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi. 

 

BIST 100  

BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1406 en düşük 1390 seviyelerini gördü. BIST100 endeksinde 

fiyatlama davranışlarında anlık olarak 1399 bölgesi civarında hareket ettiği izleniyor.   

Destek: 1370- 1350 

Direnç: 1411- 1418 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

 

Şirket Haberleri 

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DAGI): Şirket, İzmir Konak İlçesi Ali Çetinkaya Bulvarı N22/A İzmir 

Alsancak Caddesi adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayileri ve e- ticaret 

hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 80 olmuştur.(Kaynak: KAP) 

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( AKSGY): Ülkemizde son dönemde artış gösteren COVID-19 

salgınıyla mücadelede İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri 

arasında tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması olacaktır. Akiş GYO olarak, AVM'lerimizin 

sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacı ve bu zor günleri dayanışma, birlik ve beraberlikle aşacağımız 

inancıyla, koronavirüs salgınının neden olabileceği ekonomik olumsuzlukları asgariye indirmek, bu dönemi 

iş birliğiyle mümkün olduğunca az hasarla atlatabilmek adına tam kapama süresince kapalı kalan 

kiracılarımızdan kira alınmayacağını ve alışveriş merkezlerimizin 2021 yılı Nisan ayı kirasının faaliyetin 

devam ettiği 29 Nisan tarihine kadar tahsil edileceğini bilgilerinize sunarız. (Kaynak: KAP) 

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( CEMAS): Şirket Eti Bakır A.Ş.'den 2021 yılı 3. çeyreğinde teslim edilmek üzere 

4,7 milyon TL tutarında bilya siparişi almıştır.(Kaynak: KAP) 

 

USDTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününde, Türk Lirası’nda yaşanan dalgalı seyir nedeniyle kur fiyatlamalarında 

geniş bant aralığında hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk direnci 8,3000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,1200 – 8,0800 

Direnç: 8,3000 - 8,3600 

EURTRY 

Haftanın dördüncü işlem gününde, EUR/TRY paritesi fiyatlamalarında TL’de yaşanan dalgalı seyir nedeniyle 

paritenin fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket ettiği izleniyor. Paritenin ilk direnci 10,0200 seviyesi 

olarak izlenebilir. 

Destek: 9,8400 - 9,8000 

Direnç: 10,0200 – 10,0500 

EURUSD 

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

paritenin 1,2151 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Kurun ilk direnci 1,2170 seviyesi olarak izlenebilir. 

Destek: 1,1950 - 1,1920 

Direnç: 1,2170 - 1,2200 
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XAUUSD 

Gün içerisinde dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kıymetli metalin 1.790 seviyeleri civarını test ettiği 

fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görülüyor. Ons Altının ilk desteği 1.750 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.750 – 1.740 

Direnç: 1.792 – 1.800 

BRENT 

Haftanın dördüncü işlem gününde, Brent petrolün fiyatlamalarda geniş bant aralığında hareket ettiği 

görüldü. Şu saatlerde emtianın 67,75 seviyesinde hareket ettiği izleniyor.  
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