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InvestAZ Yatırım:  

TL Varlıklar Negatif Ayrışıyor… 

Günün ilk yarısında, TL varlıkların negatif ayrıştığı izleniyor. Global piyasalarda günün ilk yarısında Türk 
Lirası’nın dolara karşı aynı kategoride karşılaştırıldığı gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en fazla 
değer kaybeden para birimi olduğu görülüyor. TL’de devam eden kırılganlık ve artan oynaklık, BİST-100 
endeksi fiyatlamaları üzerinde kısa vadede baskı unsuru olarak görülebilir. Yurtiçinde,5 yıllık ülke CDS risk 
priminin sınırlı yükseliş eğilimi ile 478 değerine yükselmesi ve uzun dönem tahvil getirisinde yükseliş isteği 
endeks tarafında baskının bir miktar artmasına neden olabilir. Global piyasalarda, Avrupa seansında işlem 
gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinde artan vaka sayıları ve tahvil getirilerinde yükseliş 
eğilimine karşın kısa vadede toparlanmanın devam ettiği izleniyor. Küresel piyasalarda ABD’de 2 yıllık tahvil 
getirisi % 0,1540, 10 yıllık tahvil getirisi % 1,7650 ve 30 yıllık tahvil getirisi % 2,45 seviyeleri civarında 
hareketine devam ediyor. Günün geri kalanında, Almanya’da açıklanacak olan TÜFE ve ABD’de CB Tüketici 
Güveni dataları takip edilecek. Ayrıca, FOMC üyelerinden Quarles,Williams ve Bostic’in açıklamaları 
izlenecek.  

 

Satır Başları: 

 BIST-100 Endeksi haftanın ikinci işlem gününe yatay açılış ile başladığı görülürken, endeksin 

fiyatlamalarda günün ilk yarısında 1379-1400 bölgesi aralığında hareket ettiği görüldü. Günün ilk 

yarısında, TL’de yaşanan değer kaybı, CDS’te yaşanan yukarı yönlü eğilim ve uzun dönem tahvil 

getirisinde yükseliş endeks fiyatlamalarını kısa vadede baskılamaya devam ettiği görülüyor.  

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından devlet ve hükümet 

başkanlarının katılımıyla düzenlenen 'Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı' başlıklı 

çevrim içi etkinliğe video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı meselesi 

vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz" 

dedi. “Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın 

kullanımına sunmayı öngörüyoruz” dedi.(Kaynak: Milliyet) 

 Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca yaptığı değerlendirmede, 

Türkiye serbest piyasa ekonomisiyle yoluna devam edeceğini belirtirken, 1 Nisan’da TCMB 

yatırımcılara net mesajlar verecektir dedi. (Kaynak: Bloomberght) 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 Nisan Perşembe günü yatırımcı sunumunda 

yatırımcılarla bir araya geleceği açıklandı. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre; 

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,01 ve bir önceki yılın 

aynı ayına göre %20,16 artış gösterdi. 

 Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Vitas Vasiliauskas ekonomi pandemi sonrası 

toparlanmaya başlasa bile acil teşvik programından çıkış konusunda aceleci değil, temkinli olmak 

gerektiğini vurguladı. 
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BIST 100  

Güne 1393 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en düşük 1380 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1390 seviyesinden işlem görmekte. 

Destek: 1377 - 1350 

Direnç: 1405 – 1412 

Şirket Haberleri 

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret  A.Ş. (AVOD): Bağlı ortaklığımız Hasat BNO 

Grup Gıda San.Tic.A.Ş.' ne ait, 

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 195 Ada 19 parsel 107.184 m² yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m² imarlı 

kısım ile ilgili olarak , Birikim İzolasyon Restorasyon İnşaat San.ve Tic.- Süleyman Bozkurt ve MNA Prestij 

Yapı San.ve Tic.A.Ş. firmaları ile  07.10.2020 tarihinde, sözleşme imzaladığımızın duyurusunu yapmıştık. 

İmzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında, arsamızın belediye işlemleri bitmiş olup , 32 adet 

müstakil havuzlu villa projesine nisan ayı itibariyle başlanacaktır. 

USDTRY 

Gün ortasında 8,3229 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 8,1993 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 8,3671 ve en düşük 8,1884 seviyelerini gören Dolar kuru  alıcılı seyrediyor. Dolar 

kurunda yukarı yönde ilk direnç 8,400 seviyesinde. 

Destek: 8,2200 - 8,1100 

Direnç: 8,4000 - 8,4700 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,7868 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,6650 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,8331 ve en düşük 9,6398 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için  

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,8700 seviyesinde. 

Destek: 9,6700 - 9,5600 

Direnç: 9,8700 - 9,9500 

EURUSD 

Güne 1,1765 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1749 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1774 ve en düşük 1,1733 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1720 seviyesinde. 

Destek: 1,1720 - 1,1700 

Direnç: 1,1780 - 1,1800 
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ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.712 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.714 en düşük 

1.695 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.700 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1.692 seviyelerinde. 

Destek: 1.692 – 1.684 

Direnç: 1.711 – 1.722 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 65,07 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 65,35 

en düşük 64,38 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 64,62 seviyesinde hareket eden emtiada zayıf seyrin devam 

ettiği izleniyor. 
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