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InvestAZ Yatırım:  

Yurtiçi Piyasalar Enflasyon Raporuna Odaklandı… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü % 0,44 değer kaybederek günü 1.385 
puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,26 
ve holding endeksi % 0,57 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 2,73 ile 
finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise % 2,92 ile madencilik olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İtalya hariç günü yükselişle kapattı. Kapanışta, İngiltere'de 
FTSE 100 endeksi % 0,27, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,53 değer 
kazandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,06 değer kaybetti. 

ABD Merkez Bankası (FED) gerçekleştirdiği Nisan ayı toplantısı ardından yayımlanan karar metninde, banka 
piyasa beklentilerine paralel faiz koridorunda değişikliğe gitmedi ve % 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Banka, 
en az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programının sürdürüleceği belirtildi. Ekonomik aktivitenin ve 
istihdamın güçlendiği vurgulanırken enflasyondaki yükselişin büyük oranda geçici faktörleri yansıttığına 
ifade edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, Nisan ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Sözlü 
yönlendirmemizle birlikte politikamız ekonomiyi desteklemeye devam edecek" dedi. Başkan, Ekonomik 
toparlanma dengesiz ve toparlanmaktan çok uzak olduğunu belirtirken, ekonomi hedeflerden çok uzak 
dedi. Enflasyon hafiflemeden önce kısmen yükseleceği ifade etti. İşsizlik yüksek kalmaya devam ediyor. 
enflasyonda geçici artış “faiz artışını” gerektirmez dedi. 

ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, % 0,48, 

S&P 500 endeksi, % 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 geriledi. 

Bugün, Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan yılın ikinci 
Enflasyon Raporu takip edilecek. Özellikle, Enflasyon Raporu ile birlikte TL varlık fiyatlamalarında oynaklık 
kısa vadede artış gösterebilir. Global piyasalarda Almanya’da öncü Enflasyon ve ABD’de GSYH 
kompozisyonu verileri yakından izlenecek. Ayrıca, FOMC üyelerinden Quarles ve Williams’ın açıklamaları 
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 
toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor. 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü % 0,44 değer kaybederek günü 

1.385 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.  Yeni işlem 

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

açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk polipropilen tesisini 

eylül ayında Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuracaklarını söyledi. (Kaynak: hurriyet.com.tr) 
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 Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada; Türkiye, “Sputnik 

V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde 

gerçekleşecek” dedi.  

 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Ermeni 

Soykırımı' açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini, Biden'ın uzun zamandır 1915 olaylarını 

soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini ifade etti. Bakan, Türkiye ve 

bütün ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli" dedi. 

 ABD Başkanı Joe Biden, Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine yaptığı 

açıklamasında, salgınla mücadeleden dış politikaya kadar birçok önemli konuya temas ederken, 

zenginlere vergi ve aile yardım planına ilişkin detayları da açıkladı. Başkan, aile yardım planıyla 12 

haftaya kadar ücretli aile ve tıbbi iznin de sağlanacağını, milyonlarca aileye doğrudan nakit yardımı 

yapılacağını açıkladı. Söz konusu planların nasıl finanse edileceğine de değinen Biden, bütçe açıkları 

artırılmadan bunun yapılabileceğini ifade etti.  

 

 

BIST-100 

Endeks, haftanın üçüncü işlem gününü % 0,44 değer kaybederek günü 1.385 puandan tamamladı. Toplam 

işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti 

Destek: 1370–1350 

Direnç: 1400–1405 

 

Şirket Haberleri: 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL): Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji A.Ş. 

hisselerinde 28.04.2021 tarihinde, 4,82 - 4,95 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 4,89 TL) 2.200.000 

adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Galata Wind Enerji A.Ş. sermayesindeki payımız 

28.04.2021 tarihi itibariyle %70,41 olmuştur. 

EİS Eczacıbaşı İlaç ve Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC): Şirketimizin %25 oranında 

payına sahip olduğu iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 750.000.000 TL olan mevcut 

sermayesinin, 250.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 28 Nisan 2021 

tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde bugün toplanan Yönetim Kurulu,  

- Artırılan 250.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 62.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk 

Lirası kıymetinde olmak üzere 62.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt 

edilerek iştirak edilmesine,  

- Nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 62.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının 

tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay 

içerisinde nakden ödenmesine  karar vermiştir. 
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Şirketimizin %81 oranında payına sahip olduğu iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'nin 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 

TL'ye çıkarılmasına ilişkin 28 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde bugün toplanan 

Yönetim Kurulumuz; 

- Artırılan 50.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk 

Lirası kıymetinde olmak üzere 40.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt 

edilerek iştirak edilmesine, 

- Nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 40.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının 

tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay 

içerisinde nakden ödenmesine  karar vermiştir. 

 

USDTRY 

Güne 8,1988 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk 

direnç 8,2700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,1500 – 8,1200 

Direnç: 8,2700 - 8,3200 

 

EURTRY 

Güne 9,9460 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: 10,0200 – 10,0500 

 

EURUSD 

Güne 1,2127 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde fiyatlamalarda yatay hareket ettiğini 

izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2050 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,2050 - 1,2000 

Direnç: 1,2150 - 1,2200 
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XAUUSD 

Güne 1.781 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde hafif alıcılı seyrediyor. Altın için ilk direnç 

1.790 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.775 – 1.764 

Direnç: 1.790 – 1.802 

BRENT 

Güne 66,57 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 67,09 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 

Destek: 65,20 – 64,90 

Direnç: 67,50 – 68,00 
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