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Bakış Açısı

Piyasa Verileri
İç Piyasalar
06.04.2021
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)

Kapanış

Değişim %

1420
1453
8.8862
1.1843
1743
63.89

-1,49
-1,33
0,46
0,24
0,85
2,83

2021-2022 -2023 %0,1 Faiz …
16-17 Mart FOMC toplantı tutanakları açıklanacak (TSİ 21.00).
Fed, faiz oranlarını değiştirmemişti (%0,00- %0,25).
2021-2022-2023 yılı ortalama faiz beklentisi %0,1 (önceki %0,1).
2021 yılı GSYH beklentisi %6,5 (önceki %4,2).

06.04.2021

2021 yılı işsizlik oranı beklentisi %4,5 (önceki %5,0).

8,1294

USD/TL
US 2-Y
US 10-Y
17.20
Dış Piyasalar
06.04.2021

0,16
1,68

Kapanış

Değişim %

DJIA
S&P 500

33.535
4.083

0,02
0,13

NASDAQ
DAX
FTSE 100
NIKKEI
SHCOMP
VIX

13.718
15.244
6.841
29.696

0,09
0,91
1,54
-1,30
-0,04
0,46

3.482
17.98

Vadeli Piyasalar
06.04.2021

2021 yılı çekirdek PCE beklentisi %2,2 (önceki %1,8).
Hedefler konusunda daha fazla ilerleme sağlanana kadar tahvil alımı devam edecek.
Tahvil alımları aylık en az 80 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımları
aylık 40 milyar dolar olarak devam ettirilecek.
Destekleyici politika, enflasyon bir süre için ılımlı şekilde %2'nin üzerine çıkana,
Ortalama enflasyon %2'in üzerinde oluşana ve uzun vadeli enflasyon bekleyişleri %2'de
çıpalanana kadar devam ettirilecekti.

Değişim %

FDOW
FSP

0,03
0,14

17.22

https://twitter.com/icbcyatirim
Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

▪
▪
▪
▪

15.30 ABD Şubat Dış Ticaret Dengesi ($)
bek. -70,4 mlr$
FOMC tutanakları 21.00
IMF Başkanı ve Dünya Bankası Başkanının
2021 Bahar toplantılarında konuşmaları
17.30 EIA Petrol stokları önc. -0,9M varil

ABD Dış Ticaret Dengesi bek. -70,4 mlr$
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Küresel Piyasalar
Cuma günü y/y %2,8’den %3,8’e yükselmesi beklenen
ABD Mart ÜFE verisi açıklanacak. %1,7 sonrası yıllık %2,6
beklenen ABD Şubat ÜFE verisi %2,8 olarak
gerçekleşmişti.

07.04.2021
Şirket Haberleri
KRTEK.E paylarında 07/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/04/2021 tarihli
işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
2021/3 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
30.04.2021
KO: Konsolide Olmayan
10.05.2021
K: Konsolide
1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 07.04.2021
ISKPL 0,0367372
AYGAZ 0,5
HLGYO 0,0051546
GUBRF İştirakimiz Tarkim Bitki Koruma A.Ş. Yönetim Kurulu 06.04.2021 tarihli kararı ile; ·
şirketin halka arz çalışmalarına başlamasına ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halka
Arz Aracılık Sözleşmesi ve Şirket Değerleme ve Danışmanlık Sözleşmesi imzalamasına

https://data.bls.gov/timeseries/WPUFD4&output_view=
pct_12mths
TCMB, Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri: Gıda enflasyonu taze
meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya
kıyasla yavaşlarken, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü
artış eğilimi bir miktar hız kesmekle birlikte devam
etmiştir. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle, eğlence
hizmetlerindeki fiyat artışları da dikkat çekmiştir.
İngiltere ve ABD kısıtlamaları kademeli gevşetiyor-bht
TR Şubat ayı cari işlemler ortalama tahmini 2,3 milyar
dolar açık -Foreks. Ocak’ta cari denge, beklentilerin biraz
üzerinde, -1,87 milyar $ açık vermişti (beklenti: -1,67
milyar $ açık). 12 aylık cari denge -36,6 milyar $
seviyesinde.
İngiltere Başbakanı Johnson restoran, pub ve
mağazaların gelecek haftadan itibaren açılacağını ancak
uluslararası seyahat kısıtlamasının planlandığı gibi 17
Mayıs’ta kalkıp kalkmayacağının belirsiz olduğunu
söyledi- bht
ABD Şubat açık iş verisi 7,36M iki ayın yükseği ile sağlık
ve konaklama ve yemek hizmetlerinde elde edilen
kazanımların öncülüğünde, işverenlerin önümüzdeki
aylarda işe alımları artırmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Ocak 6,91M, Aralık 6,64M, Kasım 6,52M, Ekim 6,65M,
Eylül 6,44M olarak gerçekleşirken, Mart 6,19M ile Mayıs
2017'den bu yana en düşük seviyedeydi.
Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken,
İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı
olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş
gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi
pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı
şeklinde değerlendiriliyor. ABD Mart işsizlik oranı %6,0
seviyesinde.
*AB Komisyonu Başkanı, Türkiye'ye ekonomik işbirliği ve
göç için somut gündem sunmaya hazırız. AB'NİN
MASAYA KATİ VE OLUMLU BİR AJANDA GETİRMEYE
HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

TRILC T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile önlenebilir Hastalıklar Daire
Başkanlığı ihtiyacı için 14.04.2021 tarihinde yapılacak olan 100.000 doz at kaynaklı kuduz
immunglubolin aşısı alımı için Hindistan'da yerleşik Haffkine Bio Pharmaceutical firması
tarafından ihaleye katılım için Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.ne yetkilendirme belgesi
verilmiştir. Tahmini satış tutarı 1.000.000 USD olarak öngörülmektedir.
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. 08/04/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 12 TL/pay
baz fiyat, "TUREX.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
ALKIM payları ile ilgili olarak ortalama 18,6527 TL fiyattan 407.846 TL toplam nominal tutarlı
satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 27.527.322 sermayesindeki
paylarım/oy haklarım 06.04.2021 tarihi itibariyle %18,35 sınırına gelmiştir. KORA HOLDİNG
A.Ş
ADESE ILGIN şubesinin demirbaşlarının MR 42 Gross Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne deviri için
sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına;
BJKAS 24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz
kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin
sürmekte olduğu bildirilmiştir. İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim
Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır.
SNGYO 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan konut ve ticari ünite
satışlarından 221.576.504-TL, devremülk satışlarından 172.777.104-TL olmak üzere toplam
394.353.608-TL (KDV Hariç) ciro elde edilmiştir.
YKSLN 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,0343999 07.10.2021
KRDMA, KRDMB, KRDMD Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Değişikliği Hk. Kayıtlı
Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
MEGAP %100 Pamuk Antibakteriel kumaş için Perfeks Tekstil Gıda İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. ile
toplamda vergiler dahil 57.024.000 TL tutarında ve 120 iş günü içerisinde teslimi
gerçekleşecek olan yeni bir satış sözleşmesi imzalamıştır.
GENTS 3.351.934,71 TL idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliği sonrası 60 gün
içinde Ankara Bölge İdare Mahkemelerinde Yargı Yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar
verildiği belirtilmiştir.

ICBC Yatırım Araştırma

GÜNLÜK BÜLTEN

07.04.2021

10.2015
Teknik Bakış
BIST-100 günü 1,49% azalış
Destek:

ile 1420 puandan tamamladı. İşlem hacmi 19,8 mlr TL.

1417 1391,73 gap 1389 1372 1359 1337
gapler: 1244,37

Direnç: 1435 1445 1460

1321

1256*, 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m)

1192,24
1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 10 mav. 1415 -1411 1391 gap & 1435 ara direnç…

Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

ICBC Yatırım Araştırma

07.04.2021

GÜNLÜK BÜLTEN

Mart Tüfe yy. %16,19 (önc %15,61)

Sgmk & Faiz
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir
haftali vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17’den
yüzde 19’a yükseltilmesine karar vermiştir (bek. 100
bp. artırım).

Mart ayında TÜFE, beklentiler doğrultusunda aylık %1,08 (bekl %1,0) arttı ve yıllık
artış % 16,19 oldu (önc %15,61).
ÜFE aylık %4,13 artarken, yıllık artış %31,2’ye yükseldi (önc. %27,09).
Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,33 artarken, yıllık artışı %16,88’e yükseldi.

Salgına bağlı kısıtlamaların hafifletilmesiyle
hizmetler ve bağlantılı sektörlerde iktisadi faaliyetin
artması beklenmektedir.
Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya
kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen
enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist
etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir.
TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranıdır.
*TCMB 2021 yıl sonu TÜFE beklentisini %9,4 olarak
korudu.

,

Vadeli İşlemler

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Mart2021-37381&dil=1
Gıda enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla
yavaşlarken, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü artış eğilimi bir miktar hız
kesmekle birlikte devam etmiştir. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle, eğlence
hizmetlerindeki fiyat artışları da dikkat çekmiştir.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan 2021 vadeli kontrat 1478 1488 1456 1477
1456 bandında hareket etti.

Nisan ayında toplam 37,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar
TL’lik iç borçlanma yapılması
Mayıs ayında toplam 53,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar
TL’lik iç borçlanma yapılması

Kur, dün 8,1252 8,0868 8,1660 bandında hareket
etti.
Dirençler: 8,3986 8,4539

Haziran ayında toplam 30,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 43,8 milyar
TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

8,4786 8,5803.
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Tr4-Nisan-Haziran-2021-IcBorclanma-Stratejisi.pdf
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Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram : icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK
tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı
sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

