InvestAZ Yatırım:

Haftayı Yoğun Veri Akışı İle Tamamlıyoruz…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü % 1,13 değer kazanarak günü 1.401
puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,01
ve holding endeksi % 1,59 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 5,66 ile
finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise % 0,52 ile turizm olduğu görüldü.
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100
endeksi % 0,03, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,90, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,07 ve İtalya'da FTSE
MIB 30 endeksi % 0,74 geriledi.
ABD borsaları haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde
0,71, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.
Bugün, Yurtiçinde Dış Ticaret Dengesi ve Turizm İstatistikleri verileri takip edilecek. Global piyasalarda ise
Almanya’da öncü GSYH Datası, Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE ve GSYH verileri, ABD’de PCE Enflasyon
Göstergesi, Chicago PMI ve Michigan Tüketici Güveni verileri yakından izlenecek.
Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem
sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede azalan risk iştahı ile birlikte fiyatlama
davranışları üzerinde baskının bir miktar artığı izleniyor.
Satır Başları:




Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü % 1,13 değer kazanarak
günü 1.401 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne
yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30
Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten
açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit
akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler
30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz
şekilde bu destekten faydalanacaklardır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhtiyaç
sahibi ailelere hane başı verilen 1000 TL'lik nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden
başlatıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak
için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler
var. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 TL'den
1100 TL'ye yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz.
Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve
500 lira arasındaki kira desteğini uzatıyoruz" dedi.

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





Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 günlük tam kapanma tedbirlerine uyum sağlanması amacıyla
bazı düzenlemelere karar verdi. Buna göre bilanço bildirim sürelerine 30 gün eklenmesine karar
verildiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı
İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi
içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs
2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

BIST-100
Endeks, haftanın dördüncü işlem gününü % 1,13 değer kazanarak günü 1.401 puandan tamamladı. Toplam
işlem hacmi 11,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Destek: 1389–1370
Direnç: 1411–1418

Şirket Haberleri:

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( TAVHL): 8 Mayıs 2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında,
TAV Havalimanları ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili
jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere (Almatı Havalimanı) ait hisselerin %100'ünü toplam
415 milyon ABD doları şirket değeri (enterprise value) karşılığında satın almasına ilişkin hisse alım
sözleşmesi imzaladığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Gene aynı açıklamada, TAV Havalimanları Holding'in
konsorsiyumdaki payının %75'ten az olmayacağını ve hisse devrinin yasal prosedürlerin tamamlanmasının
ardından gerçekleşeceğini belirtmiştik. Almatı Havalimanı'nın hisselerinin konsorsiyuma devri 29 Nisan
2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Böylece, Almatı Havalimanı'nın mülkiyeti TAV Havalimanları'nın %85 pay
sahibi olduğu konsorsiyuma geçmiştir. Rusya ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren özel bir fon olan VPE
Capital tarafından yönetilen Kazakistan Altyapı Fonu konsorsiyumda %15 paya sahiptir. Daha önce
üzerinde anlaşılmış olan 415 milyon ABD doları tutarındaki şirket değeri satınalma bedeli, pandemi
nedeniyle havalimanında meydana gelen trafik düşüşü dikkate alınarak 365 milyon ABD dolarına
indirilmiştir. Kalan 50 milyon ABD dolarlık tutarın satıcıya ödenmesi belirli orandaki trafik toparlanma
eşiklerine göre oluşturulan bir "şarta bağlı ödeme" planına tabi olacaktır. Şarta bağlı ödeme planının
detaylarına KAP’ta yer alan sunumda yer verilmektedir. (Kaynak: KAP)
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GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (GOZDE): %54,30 oranında hissedarı olduğu, bilgi ve
iletişim teknolojisi ekipmanlarının distribütörlüğünü yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret
A.Ş.'nin (Penta) bir kısım paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak pay satışı suretiyle halka arzına ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu onay süreci 29 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Penta'nın çıkarılmış
sermayesinin 31.724.000 TL'den 43.724.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.000.000 TL nominal
değerli 12.000.000 adet pay, Şirkete ait 5.401.901 TL nominal değerli 5.401.901 adet pay ve diğer ortaklara
ait 976.851 TL nominal değerli 976.851 adet pay halka arz edilecektir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan
pay miktarından fazla olması halinde Şirkete ait 2.334.631 TL nominal değerli 2.334.631 adet pay ve diğer
ortaklara ait 422.178 TL nominal değerli 422.178 adet pay olmak üzere, toplam 2.756.809 TL nominal
değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15'ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam
pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Fiyat aralığı 32 TL - 38 TL olarak belirlenmiştir. (Kaynak: KAP)

USDTRY
Güne 8,2173 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk
direnç 8,2500 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,1500 – 8,1200
Direnç: 8,2500 - 8,3200

EURTRY
Güne 9,9541 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne yatay başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç
10,0200 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,9000 – 9,8400
Direnç: 10,0200 – 10,0500

EURUSD
Güne 1,2120 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 1.772 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde hafif satıcılı seyrediyor. Altın için ilk destek
1.790 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.764 – 1.757
Direnç: 1.790 – 1.802
BRENT
Güne 67,80 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 67,46 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz.
Destek: 66,70 – 65,90
Direnç: 68,50 – 69,00
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