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InvestAZ Yatırım:  

Asya Seansında Risk İştahı Zayıf Seyrediyor … 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü % 0,23 değer kazanarak 1.395 puandan 
tamamladı. Toplam işlem hacmi 22,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,01 ve 
holding endeksi % 0,06 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 3,67 ile 
metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise % 6,41 ile finansal kiralama, faktoring olduğu görüldü. Dün, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan 
Genel Kurul Toplantısı'nın yaptığı konuşmada; "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler 
oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde 
bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." dedi. Başkan’ın açıklamaları ardından TL varlık fiyatlamalarında 
kısa vadede toparlanma eğiliminin yaşandığı izlendi. Avrupa borsaları, ekonomik toparlanma 
beklentileriyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,53, Almanya'da 
DAX 30 endeksi % 1,29, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,88 değer 
kazandı. New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 
%0,31, S&P 500 endeksi % 0,24 ve Nasdaq endeksi % 0,11 değer kaybetti.  

Bugün, Yurtiçinde Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Güven Endeksi dataları takip edilecek. Yurtdışında ise 
Euro Bölgesi TÜFE (öncü), ABD’de Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi (ADP), Chicago PMI ve Askıdaki 
Konut Satışları verileri izlenecek.  

Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Mart ayı İmalat PMI ve İmalat Dışı PMI datalarının beklentilerin 
üzerinde gerçekleşti. PMI verilerinde olumlu gelişmelere rağmen global piyasalarda azalan risk iştahı 
endeksler üzerinde baskıyı artırdığı görülüyor. Sabah saatlerinde Asya seansında küresel piyasalarda işlem 
gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinin bir çoğunda zayıf seyrin devam ettiği izleniyor.   

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü % 0,23 değer kazanarak 1.395 

puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 22,3 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'nın 2020 yılı faaliyet raporuna göre bankanın bu yılda 

kaydettiği kârdan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 30,2 milyar lira aktarılacak.  

 İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in başkanlığında yaptığı 

toplantıda, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. İstanbul'da yeni tip 

koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, 

girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 

saatleri arasında çalışabileceği açıklandı. 

 ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün ulaşım odaklı teşvik paketini açıklaması bekleniliyor.  

 New York Fed Başkanı John Williams yaptığı açıklamalarda; “Aşılama programında iyi gidiyoruz. 

Hanehalklarına, işletmelere ve yerel yönetimlere ciddi bir mali destek söz konusu” dedi. 
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 Goldman Sachs daha önce yüzde 5,5 olarak açıkladığı Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini 

yüzde 3,5'e revize etti.  

 ABD yönetiminin 2020 İnsan Hakları Raporu'nu açıklayan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, özellikle 

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ile Rusya'daki siyasi muhaliflere 

yönelik uygulamalara satır başları içerisinde yer aldı. 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 5 Nisan'da başlayacak IMF-Dünya 

Bankası Bahar Toplantıları öncesi küresel ekonomik görünüm ve politika önceliklerine ilişkin yaptığı 

açıklamalarda; Bu, gelecek hafta Dünya Ekonomik Görünümü raporunda göreceğiniz üzere, bu yıl 

ve 2022 için küresel tahminimizde yukarı yönlü bir revizyona izin veriyor." dedi. 

 

BIST-100 

Dün endeksin 1396 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1401 ve en düşük 

1371 seviyesini gören BIST100 endeksi günü % 0,23 artışla tamamladı. Son işlem gününde BIST100 endeksi 

günü 22,34 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1370 - 1350 

Direnç: 1411 – 1420 

 

Şirket Haberleri: 

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN): Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina 

Teknolojileri A.Ş. ile KSK Grup Taahhüt İnşaat arasında yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları 

Projesine ait sözleşmemize, yeni ilave işlerle ilgili 1.910.000.- TL ilave yapılmış olup, bugün itibariyle 

1.910.000 TL üçüncü iş avansı tahsilatı yapılmıştır. 

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL): Aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binasının bulunduğu AND 

Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin %100 oranındaki hisselerinin devri, Rekabet Kurulu onayına 

takiben Maher Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş ve Corpus Sigorta A.Ş. şirketlerine 

gerçekleşmiştir. İlgili şirketin 30.03.2021 tarihli bilançosunda yer alan toplam aktifleri ile borç ve 

yükümlülüklerinin netleştirilmesi sonrasında belirlenen 74,4 milyon TL tutarındaki hisse devir bedeli 

tarafımıza ödenmiştir. 

Marmaris Altınyunus Turistlik Tesisler A.Ş. (MAALT): Şirketimizin 15.03.2021 tarihli özel durum 

açıklamasını takiben, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım sürecinde Muratpaşa Belediye Başkanlığı 

tarafından 30.03.2021 tarihinde yıkım ruhsatı düzenlenmiştir. Yıkım çalışmalarına 1 hafta içerisinde 

başlanılması ve yıkım sürecinin ilgili düzenlemeler doğrultusunda 60 gün içinde tamamlanması 

hedeflenmektedir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla 

yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. 
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Anele Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE): Şirketimiz tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim 

Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi gövde üretim ve montaj tesisleri elektrik işlerinin yapılmasına 

yönelik 76.500.000 Türk Lirası tutarındaki teklifimiz proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. 

tarafından uygun bulunmuş olup, sözleşme görüşmelerine başlanacağı tarafımıza bildirilmiştir. 

Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ): Opel, Peugeot, Citroen markaları satış ve satış sonrası servis hizmeti 

ile 2.el araç satış faaliyeti Balıkesir'de bulunan mevcut plazada devam etmektedir. Daha önceden 

duyurusunu yapmış olduğumuz, Mart 2021 sonunda bitmesi planlanan yeni plaza inşaatı; kış şartlarının 

zorlu geçmesi, Covid-19 salgınını önleme kapsamında hükümetimizin aldığı sokağa çıkma kısıtlaması, 

seyahat kısıtlaması, mesai saatleri düzenlemesi gibi önlemler neticesinde, işgücü kaybı ve malzeme 

tedariğinde zorluklar yaşanmış, öngörülemeyen bu nedenler sonucunda plaza inşaatı belirtilen tarihe 

yetişmemiştir. Balıkesir'de yapımı süren yeni plazanın Mayıs 2021 ortasında bitmesi planlanmaktadır. 

USDTRY 

Güne 8,3324 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 8,3292 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,3700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,2800 - 8,2200 

Direnç: 8,3700 - 8,4000 

EURTRY 

Güne 9,7805 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,8070 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,8600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,7500 - 9,6900 

Direnç: 9,8600 - 9,9000 

EURUSD 

Güne 1,1716 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1710 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,16700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1670 - 1,1640 

Direnç: 1,1720 - 1,1750 

XAUUSD 

Güne 1.685 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.683 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.678 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.678 – 1.674 

Direnç: 1.687 – 1.691 
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BRENT 

Güne 64,02 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 64,56 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. 

 

 

 

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

