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Endekste Toparlanma Çabası…
Haftanın ikinci işlem gününde, Türk Lirası’nda yaşanan zayıf görünüm ile birlikte Dolar/TL kurunun 8,18848,4539 bölgesi aralığında geniş bant aralığında hareket ettiği izleniyor. TL’nin dolara karşı aynı kategoride
değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında negatif ayrıştığı görülüyor. Gün içerisinde,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrasında
TL’nin kayıplarının bir kısmını telafi ettiği görüldü. TCMB Başkanı’nın yaptığı açıklamalarda, "Enflasyon ve
enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir
düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını
sağlayacağız" ifadeleri ön plana çıktığı görüldü. Global piyasalarda, artan vaka sayıları ve tahvil piyasasında
getiri bacağında yaşanan yukarı yönlü eğilime rağmen artan risk iştahı endeks fiyatlamalarında
toparlanmaları desteklediği görülüyor. BİST-100 endeksi gün içerisinde fiyatlamalarda geniş bir bant
aralığında hareket ettiği izleniyor. Özellikle, uzun vadeli tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ve
CDS risk priminde artış endeks fiyatlamaları üzerinde kısa vadede baskı unsuru olarak görülmeye devam
ediyor.
Satır Başları:









BİST-100 endeksi gün sonuna doğru toparlanma çabası içerisinde… Haftanın ikinci işlem gününde,
endeksin fiyatlamalarda 1371-1400 bölgesi aralında hareket ettiği görüldü. Gün içerisinde, TL’de
devam eden oynaklık ve CDS risk priminde yaşanan yükseliş eğilimi endeks fiyatlamalarında dalgalı
seyre neden olduğu görülüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mutasyon her geçen gün
artıyor. Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75’lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55
oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var" dedi. Biontech aşısının hazırlıklarının tamamlandığını
ifade eden Bakan Koca, "Türkiye'ye şu ana kadar 2.8 milyon doz Biontech aşısı geldi”dedi.
(Kaynak:sabah.com.tr)
Hazine'nin önergesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu üyesi
Ömer Duman banka meclisi üyeliğinden alındı. Banka meclisi üyeliğine Prof. Dr. Nurullah Genç ve
Derya Yücel yeniden atandı.
ABD’de S&P CoreLogic Case-Shiller konut fiyat endeksi 2021’in ilk ayında yıllık yüzde 11.2 ile Şubat
2006’dan beri en büyük artışı gösterdi.
ABD’de açıklanan CB Tüketici Güveni Mart ayında piyasa beklentisi üzerinde 109,7 düzeyinde
gerçekleşti.

BIST 100
Güne 1393 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1401 en düşük 1371
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1398 seviyesinde hareket ediyor.
Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 19 milyar TL seviyesinde.
Destek: 1370- 1350
Direnç: 1405- 1412
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.
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USDTRY
Güne 8,1993 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,4539 en düşük 8,1884
seviyelerini gördü. Şu saatlerde kurun 8,3075 seviyesinde hareket ettiği izleniyor. Kurun ilk direnci 8,4500
seviyesinde.
Destek: 8,1800 - 8,0500
Direnç: 8,4500 - 8,5000
EURTRY
Haftanın ikinci işlem gününe 9,6650 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,9300
en düşük 9,6398 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kurun 9,7500 seviyesinde hareket ettiği izleniyor. Kurun
ilk direnci 9,9100 seviyesinde.
Destek: 9,6200 - 9,4800
Direnç: 9,9100 - 10,0600
EURUSD
1,1765 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1774 en düşük 1,1711
seviyelerini gördü. Şu saatlerde paritenin 1,1725 seviyesinde hareket ettiği görülüyor . Kurun ilk desteği
1,1700 seviyesinde.
Destek: 1,1700 - 1,1670
Direnç: 1,1770 - 1,1800
XAUUSD
Güne 1.712 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.714 en düşük 1.679 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.705 seviyesinde hareket eden değerli metal günü negatif bölgede kapatmaya
hazırlanıyor. Ons Altının ilk desteği 1.670 seviyesinde.
Destek: 1.670 – 1.656
Direnç: 1.705 – 1.728
BRENT
Haftanın ikinci işlem gününe 65,07 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 65,35 en
düşük 63,52 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 64,12 seviyesinde hareket eden emtia günü negatif bölgede
kapatmaya hazırlanıyor.
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