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InvestAZ Yatırım:  

TL Varlıklarda Kısa Vadede Toparlanma Eğilimi … 

Haftanın üçüncü işlem gününde, global piyasalarda ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm 
sergilemesi ile birlikte dolarda zayıf görünümün yaşandığı izleniyor. Gün içerisinde, TL’nin dolara karşı aynı 
kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan değer kazanımından olumlu 
etkilendiği görülürken, kurun fiyatlamalarda 8,22 seviyeleri civarına kadar gerilediği izlendi. Yurtiçinde, 
TL’de yaşanan toparlanma eğilimi, uzun vadeli tahvil getirisinde yaşanan gerileme ve CDS risk priminde 
sınırlı düşüş ile birlikte BİST-100 endeksinin gün içi kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olduğu izleniyor. 
Global piyasalarda risk iştahında yaşanan sınırlı azalış borsalar üzerinde kısa vadede baskının bir miktar 
artmasına neden olduğu görülüyor. Küresel tahvil piyasasında büyük çoğunlukta getiri bacağında zayıf 
seyrin devam ettiği izleniyor.  

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksi gün sonuna doğru toparlanma çabası içerisinde… Gün içerisinde 1390-1403 

bölgesi aralığında hareket eden endekste fiyatlamaların anlık olarak 1395 bölgesi civarında hareket 

ettiği görülüyor. TL varlıklarda gün içerisinde yaşanan toparlanma eğilimi ve CDS risk priminde 

sınırlı gerileme ile birlikte endeksin gün içi kayıplarının bir kısmını telafi ettiği izleniyor.  

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Brüt ve Net Dış Borç Stoku verilerine göre; “Türkiye 

Brüt Dış Borç Stoku”, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 450,0 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş 

olup stokun milli gelire oranı ise %62,8 oldu. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 268,9 

milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %37,5 olarak kaydedildi. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Parasal Gelişmeler Raporu 

Şubat 2021 verilerine göre; Geniş para arzı M3, Ocak 2021 döneminde yıllık %32,1 büyümenin 

ardından Şubat 2021 döneminde yıllık %28,2 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme 

oranı ise bir önceki ay %62,2 olarak gerçekleşirken Şubat ayında %50,6’ya düştü. 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan raporda, Türkiye 

bankalarının risk maliyetinin 2021 ve 2022'de 320 baz puan düzeyine çıkmasının beklendiği 

belirtildi. Kuruluş 2021 yılında Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini % 6,1 olarak açıkladı. 

Kurum 2021 yılı Türkiye enflasyon beklentisini ise % 15,0 olarak açıkladı. 

 ABD’de Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (ADP) verisi Mart ayında piyasa beklentisinin hafif altında 

517 bin kişi artış gösterdi.  

 

BIST 100  

Güne 1397 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1404 en düşük 1391 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1396 seviyesinde hareket ediyor. 

Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 17 milyar TL seviyesinde. 

Destek: 1370- 1350 

Direnç: 1405- 1412 

http://www.investaz.com.tr/


 

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  

 

 

Şirket Haberleri 

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM): Şirketimiz ile Seluloz İş Sendikası arasında 01.01.2021 

- 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 31.03.2021 

tarihi itibari ile anlaşma ile sonuçlanmıştır. 

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR): Şirketimizin Gaziantep/Şahinbey Franchise 

şubesinin kapanması ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 31.07.2022 tarihine kadar dondurulması, bu 

tarihe kadar işletmecinin talebi Şirketimizin de onayı olması halinde sözleşmenin kaldığı yerden devamı 

hususunda şube işletmecisi ile karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır. 

Şirketimizin Ordu/Sahil Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube işletmecisi arasında mutabakata 

varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir. 

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM): Şirketimizin 31.03.2021 Tarihli ve 401 Nolu Yönetim Kurulu 

Toplantısında;  Steril ürün portföyümüzün geliştirilmesi ve ihracat kapasitemizin geliştirilmesi amacıyla 

2021 yılı içerisinde 10 Milyon TL'ye kadar makina ve teçhizat yapma kararını oy birliği ile almıştır. 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI): Şirketimizin, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında 

"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik"  çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa 

Çalışma Ödeneği bugün itibariyle sona ermektedir. 

Türk Hava Yolları A.O (THYAO): Ortaklığımızın başarılı markası AnadoluJet'in  ülke turizmine katkı sağlamak 

amacıyla geliştirdiği yeni stratejisiyle 2021 yaz döneminde yurt dışı uçuşlarını artırması planlanmıştır. Bu 

kapsamda; AnadoluJet ile Avrupa ve Orta Doğu'daki 19 yeni noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a 

haftalık 102 (frekans) sefer düzenlenmesine karar verilmiştir. AnadoluJet markamızın yurt dışı uçuşlarıyla 

üstleneceği bu sorumluluk, ülkemizi yeni dönemde bu bölgenin en çok tercih edilen turizm merkezi 

konumuna taşıyacak ve Ortaklığımıza önemli bir gelir katkısı sağlayacaktır.   

USDTRY 

Güne 8,3324 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,3986 en düşük 8,2349 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde kurun 8,2737 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Kurun ilk desteği 8,1800 

seviyesinde. 

Destek: 8,1800 - 8,1400 

Direnç: 8,3700 - 8,4000 

EURTRY 

Haftanın üçüncü işlem gününe 9,7805 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 

9,9109 en düşük 9,6999 seviyelerini gördü. Şu saatlerde kurun 9,7569 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. 

Kurun ilk desteği 9,6700 seviyesinde. 

Destek: 9,6700 - 9,5800 

Direnç: 9,8800 – 9,9200 
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EURUSD 

1,1716 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1749 en düşük 1,1704 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1743 seviyesinde hareket eden parite günü %0,23 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 - 1,1670 

Direnç: 1,1800 - 1,1820 

XAUUSD 

Güne 1.685 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.698 en düşük 1.678 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde kıymetli metalin 1.691 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Ons Altının ilk direnci 1704 

seviyesinde. 

Destek: 1684 - 1671 

Direnç: 1704 - 1711 

BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 64,02 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 64,81 en 

düşük 63,53 seviyelerini gördü. Şu saatlerde emtianın 64,08 seviyesinde hareket ettiği görülüyor.  
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