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InvestAZ Yatırım:  

Eylül’ün İlk Seansı Zorlu Geçti 

 Yeni ayın ilk sabah seansında Borsa İstanbul satıcılı seyrediyor. Beklentilere paralel olarak güne 
artıda başlayan BIST100 endeksinde imalat sanayi PMI verisinin 54.3 gelmesinden sonra düşüşler 
görülmeye başlandı. Dünün büyük düşüşünden sonra tepki alımlarıyla moral tazelemek isteyen 
endekslerde birçok teknik gösterge aşırı satım bölgelerinde. 

 Dış ticaret, Temmuzda 2,7 milyar dolar açık verdi. Temmuz ayında Türkiye ekonomisinin ihracatı, 
15,12 milyar dolar; ithalatı ise 17,9 milyar dolar oldu. Böylece geçen ay dış ticaret dengesi 2,7 
milyar dolar açık vermiş oldu. 

 Dolar Dünya’da değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar endeksi 2018 Mayıs’tan bu yana en düşük 
değerine ulaşırken yurt içinde Dolar/TL 7,3750, Euro/TL ise 8,8260’dan fiyatlanıyor. Euro, paritenin 
de 1.20’ye yaklaşmasına paralel Türk Lirası karşısında rekor tazeliyor. 

 Bakan Berat Albayrak’tan çiftçiyi destekliyoruz mesajı. Albayrak: “Türkşeker'in bu yıl çiftçiye 

yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı.” 

 Euro Bölgesi enflasyonu 4 yıl sonra ilk kez negatife döndü. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları 

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %0.2 düştü. 

 ABD'de şirket borçları 10.5 trilyon dolar ile rekor kırdı. ABD'de kurumsal borçların tutarı 10.5 

trilyon dolar ile gelmiş geçmiş en yüksek seviyeye tırmandı. 

 Koronavirüsün Hindistan'a faturası ağır: Ekonomi % 23.9 daraldı. Hindistan birinci çeyrekte yıllık 

bazda %23.9 daralma ile en büyük ekonomiler arasında en çok küçülen ülke oldu.  

 Elon Musk artık dünyadaki en zengin 3. Kişi. Tesla hisselerinin yükselişini sürdürmesiyle birlikte 

Elon Musk'ın kişisel serveti Mark Zuckerberg'i geçti. Musk artık 115 milyar dolar ile dünyanın en 

zengin üçüncü insanı 
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BİST 100: 

Endeks güne 1081,66 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1064,42 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1067,52 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü 
hareketlerde ilk destek 1068,99 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1068,99 - 1059,38 - 1042,68 

Direnç: 1095,3 - 1112, - 1121,61 

 

Şirket Haberleri: 

TAV Havalimanları (TAVHL): Tav Havalimanları, 31 Ağustos 2020 tarihinde, 65.000 adet TAV Havalimanları 
hissesinin 15,48 TL ağırlıklı ortalama fiyattan geri alındığını bildirdi. 

ENKA İnşaat (ENKAI): ENKAI Enka İnşaat, pay geri alım programı kapsamında ortalama 6,42 TL fiyattan 1 
milyon adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bantaş (BNTAS): Bantaş Yönetim Kurulu, 64.500.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden 
karşılanmak suretiyle 16.125.000 TL nakit (bedelli) olarak %25 oranında artırılarak 80.625.000 TL’ye 
çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,5 
Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1,5 Türk Lirası değer üzerinden) kullandırılmasına 
karar vermiştir. 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,3723 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3483 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,3756 ve en düşük 7,3303 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,3778 seviyesinde. 

Destek: 7,3228 - 7,2951 - 7,2678 

Direnç: 7,3778 - 7,4051 - 7,4328 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,8228 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,7718 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,8466 ve en düşük 8,7664 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,8250 seviyesinde. 
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Destek: 8,7108 - 8,6545 - 8,5965 

Direnç: 8,8250 - 8,8830 - 8,9392 

EURUSD: 

Güne 1,1937 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1966 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1999 ve en düşük 1,1933 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1973 seviyesinde. 

Destek: 1,1891 - 1,1847 - 1,1809 

Direnç: 1,1973 - 1,2011 - 1,2055 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1968 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1992 en düşük 
1965 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1987 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 
1978 seviyelerinde. 

Destek: 1956 - 1944 - 1934 

Direnç: 1978 - 1988 - 2000 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 45,690 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 46,01 
en düşük 45,56 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,82 seviyesinde hareket eden emtiada %0,33 artış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 46,41 seviyesinde. 

Destek: 45,1 - 44,54 - 43,8 

Direnç: 46,41 - 47,15 - 47,71 
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