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Bakış Açısı

Piyasa Verileri
İç Piyasalar
14.04.2021
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)

Kapanış

Değişim %

1409
1456
8.8850
1.1954
1733
65.06

2,24
2,39
-0,26
0,05
-0,66
2,20

Foreks’in 22 ekonomist ile düzenlediği ankete göre,
TCMB'nin PPK toplantısında faizi sabit bırakması bekleniyor.
Gösterge faiz için yıl sonu faiz tahmini %15,00.
Önceki toplantıda Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranının %17,00’den %19,00’a yükseltilmesine karar vermişti (bek. 100 bp. artırım).

14.04.2021
8,0911

USD/TL
US 2-Y
US 10-Y
17.25
Dış Piyasalar
14.04.2021

Enflasyon Üzerinde Politika Faizi …

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2021
0,16
1,63

Kapanış

Değişim %

DJIA
S&P 500

33.856
4.147

0,54
0,15

NASDAQ
DAX
FTSE 100
NIKKEI
SHCOMP
VIX

14.001
15.218
6.927
29.620

0,03
-0,10
0,53
-0,44
0,60
0,60

3.416
16.74

Vadeli Piyasalar
14.04.2021

Değişim %

FDOW
FSP

0,51
0,11

17.27

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Mart2021-37381&dil=1
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini,
güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde
oluşturmaya devam edeceğiz (Başkan Kavcıoğlu’nun TCMB 89. Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma).

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/bas
kanin+konusmalari/2021/konusmab30_03_2021

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

Veri Gündemi

▪
▪

14.00 PPK toplantısı bek. %19,00
15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları
bek.695 bin önc.744 bin
15.30 ABD Mart perakende satışlar bek.
%5,6 önc. -3,0% (7 aydaki en çok artışın
üzerinde olacak)
▪ 16.15 ABD Mart Sanayi üretimi bek. %2,8 ve
%75,7
*Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile
Ankara’da görüşecek Ege ve Doğu Akdeniz
gerilimleri, mülteci krizi ele alınacak

ABD Perakende Satışlar bek. %5,6 önc. -3,00%
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Şirket Haberleri

Küresel Piyasalar
744 bin sonrası (ikinci haftada da artış) 695 bin beklenen
ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Daha fazla
Amerikalı Covid-19 aşısı oldukça ve birçok eyalette iş
kısıtlamaları kolaylaştıkça işgücü piyasası için iyileşme
sinyali veriyor. 712 bin ile 4 ayın düşüğü ,965 bin
Mart’tan beri en yüksek seviye, 1.106 bin kamudan gelen
600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem,
1.186 bin ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük
seviyesine inmişti.

IDGYO.E payları 15/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/04/2021 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu hk.
15/04/2021 16/04/2021
5,06TL
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
19/04/2021-22/04/2021
8,50-9,90 TL
2021/3 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
30.04.2021
KO: Konsolide Olmayan
10.05.2021
K: Konsolide
ARMDA Türk Rekabet Kurulu'nun 8 Nisan 2021 tarih ve 21-20/233-97 sayılı kararı uyarınca
söz konusu İşlem'e izin verildiği konusunda Imola Acquisition Corporation tarafından
bilgilendirilmiştir.
1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 15.04.2021
ARENA 0,505131
DZGYO Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 166,66666
RYSAS Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.04.2021

*%5,6 beklenen ABD Mart perakende satışlar verisi
açıklanacak. Şubat perakende satışlar sert kış havasının
geniş kesimlere yerleşmesiyle -3,0% olarak gerçekleşti.
Ocak perakende satışlar %5,3 ile 7 aydaki en çok artışı
gösterdi (%23,5 AVM, %14,7 elektronik eşya ve %12
mobilya) arttı. Aralık -0,7% (büyük mağazalar, çevrim içi
mağazalar ve restoranlardaki zayıf satışlar, kapalı
mekânda yemek yemenin yasaklamasının ardından
restoranlarda ve barlarda %4,5 düşüş).
Rekabet Kurulu Google'a 296,1 milyon TL idari para
cezası kesti.
AB Komisyonu Başkanı, BioNTech-Pfizer'ın ikinci çeyrekte
50 milyon ilave doz aşı teslim edeceğini açıkladı- bht
Lagarde, "Ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar
parasal ve mali teşviklere son verilemez.
JP Morgan ilk çeyrekte 14,3 milyar dolar net gelir
açıklarken Goldman Sachs 17,7 milyar dolar (bek. 12,5),
Wells Fargo ise 18 milyar dolar (bek. 17,5) net gelir
açıkladı. JP Morgan’ın yatırım bankacılığı geliri 2,46
milyar dolar olan beklentiyi aşarak 2,85 milyar dolar
olarak gerçekleşirken, bankanın hisse başına kârlılığı 4,50
dolar (bek. 3,01) oldu.

FROTO her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın
hazırlanması amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Gölcük
Fabrikamızda 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar
verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir.
Üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin izleyen aylarda üretim
temposundaki artış sayesinde azaltılmasıyla, kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve
satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir.
TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO), corona virüs vakalarını artmasından dolayı Rusya tarafından
uçuşların askıya alındığını ve anlaşma gereği pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2
sefer Moskova'ya sefer düzenleneceğini açıkladı- DHA 14.04.2021
PAMEL Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. paylarının 14.04.2021 tarihli kapanış
fiyatı, 15.04.2021 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.
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10.2015
Teknik Bakış
BIST-100 günü 2,24% artış

ile 1409 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,6 mlr TL.

Destek:

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

Direnç:

1352 1337

1321

1415 1422 1430* 1435 1445 1460

1396 1386 1383 ; 1378,37 gap,

1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47.

1375 geri çekilmelerde izlenebilir.

BIST-100 Us$ 175.147 177.125 TL 1416 1432

Bilgi Notu Kapanış
KCHOL
KOZAA
GARAN

18.61
14.61
6,99

Destek
18.44 YY
14.57
6.94 6.88

gapler: 1244,37

Direnç
18.71 18.99 19.10
14.88 14.91 14.99 15.07
7.02* 7.08 7.12 7.15

1192,24.
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Mart Tüfe yy. %16,19 (önc %15,61)

Sgmk & Faiz

Para liPolitikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir
hafta 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.

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.

Vadeli İşlemler

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası
1450- 1447 1460 1453 1467 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 22 günlük ortalamanın altına sarktı 8,1332
8,0295
bandında hareket etti (8.0139-8.0120 7,9826 saatlik bazda destekler).

Dirençler: 8,3986 8,4539

8,4786 8,5803.

@ForeksTurkey'in 22 ekonomist ile düzenlediği
ankete göre, TCMB'nin Nisan ayı PPK toplantısında
faizi sabit bırakması bekleniyor.
Ekonomistlerden 1'i faizde 100 baz puan artırım
öngördü.
Gösterge faiz için yıl sonu faiz tahmini ise %15,00
oldu.

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

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.

