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InvestAZ Yatırım:  

Endeks 1400 Değeri Üzerinde Tutunma Çabası İçerisinde… 

BIST-100 endeksi psikolojik değeri olan 1.400 bölgesi üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğu izleniyor. 
Özellikle, Türk Lirası’nda devam eden oynaklık ve 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yüksek seyir 
endeks fiyatlamaları üzerinde kısa vadede baskı unsuru olarak görülebilir. Diğer taraftan, küresel 
piyasalarda tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş eğiliminin endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri 
fiyatlama davranışları üzerinde karışık bir seyrin izlenmesine neden olduğu izleniyor. Günün geri kalanında, 
ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı takip edilecek.  

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe % 0,12 değer kazanımı ile 1.397 

puandan başladı. Gün içerisinde, endeksin 1394-1403 bölgesi aralığında hareket ettiği görülüyor. 

Özellikle, TL’de devam eden oynaklık ve CDS risk priminde yaşanan yüksek seyri endeks 

fiyatlamalarında toparlanmaları kısmen baskılamaya devam ettiği izleniyor. Günün geri kalanında 

Yurtiçinde zayıf veri akışı ile birlikte global piyasalarda risk iştahının seyri yakından takip edilemeye 

devam edecek. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; 

Genel Ticaret Sistemi kapsamında; ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat %9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 3 milyar 36 

milyon dolardan, 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre; 

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 95,8 iken, Mart ayında %3,3 oranında artarak 98,9 değerine 

yükseldi. 

 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde yaptığı değerlendirmede; Avrupa'da aşılama 

hızının ECB tahminlerinin gerisinde kaldığını vurgularken, orta vadede ise risklerin daha dengeli 

olduğunu ifade etti. Başkan, Avrupa'nın ekonomik toparlanma planının yılın ikinci yarısında hayata 

geçmesini öngördüğünü ifade etti.  

 Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisine göre; öncü Tüketici Fiyat Endeksi Mart 

ayında bir önceki aya göre % 0,9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,3 artış gösterdi.  

 

BIST-100 

Güne 1397 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1404 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1403 seviyesinden işlem görmekte. 

Destek: 1370 - 1350 

Direnç: 1411 – 1420 
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Şirket Haberleri: 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (TCZ, TCZB): Bankamız, Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank 

(The Export Import Bank of China) ile imzaladığı anlaşmayla 400 Milyon ABD Doları tutarında uygun 

maliyetli kredi temin etmiştir. Çin Exim Bank' tan 320 Milyon ABD Doları ve 500 Milyon Çin Yuanı olmak 

üzere iki ayrı dilimde sağlanan söz konusu kredi ile yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine 

katkı sağlanacaktır. 

USDTRY 

Gün ortasında 8,3201 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 8,3324 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 8,3986 ve en düşük 8,2962 seviyelerini gören Dolar kuru hafif satıcılı seyrediyor. 

Dolar kurunda aşağı yönde ilk destek 8,2800 seviyesinde. 

Destek: 8,2800 - 8,2400 

Direnç: 8,4000 - 8,4400 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,8232 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,7805 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,9109 ve en düşük 9,7349 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,8700 seviyesinde. 

Destek: 9,7400 - 9,6500 

Direnç: 9,8700 – 9,9500 

EURUSD 

Güne 1,1716 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1744 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1749 ve en düşük 1,1704 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 - 1,1680 

Direnç: 1,1800 - 1,1820 

ALTIN 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1.685 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.689 en 

düşük 1.678 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.685 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 

destek 1679 seviyelerinde. 

Destek: 1679 - 1673 

Direnç: 1692 – 1697 
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BRENT 

Haftanın üçüncü işlem gününe 64,02 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 64,81 

en düşük 64,02 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 64,06 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,17 azalış 

gözleniyor. 
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