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InvestAZ Yatırım:  

Gözler Tahvil Piyasasında Yaşanan Gelişmelere Çevrildi… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, % 0,75 değer kazanarak günü 1.392 puandan tamamladı. Toplam işlem 
hacmi 18 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,23 değer kazanırken, holding endeksi 
% 0,41 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 7,48 ile inşaat, en çok 
kaybettiren ise % 2,68 ile finansal kiralama, faktoring olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı değerlendirmede; “Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması 
akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece 
pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir” dedi. 
Avrupa borsaları artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalara rağmen haftanın ilk işlem gününü İngiltere 
hariç yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,47, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,12 ve 
Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,45 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise % 0,07 düşüş gösterdi. 
ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi % 0,30 değer 
kazanırken, S&P 500 % 0,09 ve Nasdaq endeksi % 0,60 değer kaybetti. Özellikle, ABD piyasalarındaki blok 
satışların borsalar üzerinde baskıyı bir miktar artırdığı izleniyor.  

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken, küresel piyasalarda Euro Bölgesi’nde yoğun veri akışı, 
Almanya TÜFE ve ABD’de CB Tüketici Güveni takip edilecek.  

Yeni işlem gününde, ABD’de aşılama sürecinin hız kazanması ve ekonominin beklenenden daha hızlı 
toparlanabileceğine dair artan iyimser beklentilerin tahvil getirilerinde yükseliş eğilimini tekrar gündeme 
getirdiği görülüyor. Tahvil getirilerinde yaşanan toparlanma eğiliminin yeni işlem gününde sabah 
saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri üzerinde kısa vadede 
baskıyı bir miktar artırdığı izleniyor.    

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü % 0,75 değer kazanarak 1.392 

puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 18 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Küresel 

piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin yeni işlem gününe yatay bir 

açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevinden alınırken, 

yerine Mustafa Duman atandığı açıklandı. 

 Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da seçim sisteminin değiştirilmesini onayladığını açıkladı. 

 Fed Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Christopher Waller, Fed'in gelinen noktada faiz 

artırımlarından çok uzakta olduğunu ifade etti.  

 ABD genelinde koronavirüs vakalarını ve ölümlerin artması üzerine Amerikan Hastalık Kontrol ve 

Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, salgınla mücadelenin sona ermediği ve "kötü 

sona" yaklaşıldığı konusunda uyarısını tekrarladı. (Kaynak: bbc.com) 
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 ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de tüm yetişkinlerin yüzde 90’ının 19 Nisan’a kadar Corona virüsü 

aşısı olmaya hak kazanacağını söyledi. Başkan, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ülkede Corona 

virüsü vakaları ve ölüm sayılarının son günlerde tekrar artışa geçtiğine işaret ederek, tedbirlerde 

gevşeme olmaması konusunda sert uyarılarda bulundu. (Kaynak: VOA) 

 

BIST-100 

Dün, endeksin 1392 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1399 ve en düşük 

1382 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % 0,75 artışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 endeksi 

günü 18,02 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1350 - 1330 

Direnç: 1405 – 1412 

Şirket Haberleri: 

Verusa Holding  A.Ş. (VERUS): Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata 

Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

("MAPEG") tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Manisa ili Demirci ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat 

ihalesini kazanmış olup, 29.03.2021 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır. 

Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata 

Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 19 adete yükselmiştir. 

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Şirketimizin 10.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey 

Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Macedonia DOO ("Ramstore 

Makedonya")'nın %99 hissesine sahip olan bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore 

Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye satışına ilişkin hisse devir sözleşmesinin 

imzalandığı ve işlem bedelinin vergiler hariç 39.161.132 Euro olarak belirlendiği duyurulmuştu. 

Söz konusu hisse devri tamamlanmış olup, işlem bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. 

Bağlı ortaklığımızın satışından elde edilen söz konusu tutarın Şirketin borçluluğunun azaltılmasında 

kullanılması planlanmaktadır. 

USDTRY 

Güne 8,1993 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,2650 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,3100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,2100 - 8,1500 

Direnç: 8,3100 - 8,3500 
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EURTRY 

Güne 9,6650 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,7398 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,7900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,6700 - 9,5900 

Direnç: 9,7900 - 9,8400 

EURUSD 

Güne 1,1765 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1762 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 1.712 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.708 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1701 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.701 – 1.697 

Direnç: 1.712 – 1.718 

BRENT 

Güne 65,07 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 64,59 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz 
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