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InvestAZ Yatırım:  

Eylül’ün Hikayesi Nasıl Olur? 

 Piyasalarda bugün Eylül ayının hikayesi başlıyor. Dün Borsa %1.99 değer kaybederek günü ve 
Ağustos ayını 1078 puan ile kapattı. Bugün yatayda açması beklenen endeks yönüne henüz karar 
verebilmiş değil. Ancak Eylül ayına yön vermesi düşünülen konularda ilk sıraları Covid-19 vaka 
sayılarındaki artışlar ve Doğu Akdeniz’de devam eden enerji kaynağı arama çalışmalarının getirdiği 
AB-Türkiye gerginliği kaplıyor. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Giresun'da KOBİ'lere faizsiz kredi desteği. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da yaptığı incelemelerin ardından, afetten zarar gören 
KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteğinin devreye sokulduğunu açıkladı. 

 Moody's: Gelişmekte Olan Piyasalarda Orta Vadeli Büyüme Ve Mali Zorluklar Üzerindeki Riskler 
Aşağı Yönlü. 

 Küresel Piyasalar: Dolar kayıplarını genişletti, Asya hisseleri yön arıyor. Uluslararası piyasalarda 
dolar art arda beşinci ayda da önemli paralar karşısında değer kaybetti. Asya hisseleri karışık bir 
seyir izledi. 

 ABD'de Nasdaq endeksi rekorla kapandı. Teknoloji hisselerinin bulunduğu Nasdaq endeksi %0,68 
kazançla 11.775,46 puana ulaşarak rekor tazeledi. 

 Fed/Clarida: Düşük işsizlik oranı tek başına faiz artırımı için yeterli değil. ABD Merkez Bankası 
(Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, "Fed'in yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik 
oranı tek başına faiz artırımı için yeterli değil" dedi. 

 Almanya'da ekonomik daralma korkulduğu kadar olmayabilir. Almanya'da hükümet, 
koronavirüsten dolayı meydana gelen ekonomik daralmanın bu yıl beklenenden daha düşük 
olabileceğini kaydetti. 

 Avustralya Merkez Bankası faiz değiştirmedi. Buna göre banka Eylül toplantısında politika faizini 
%0.25 seviyesinde sabit bırakırken, para politikasının yönünü korudu 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tarih GMT Ülke Gösterge Önem Açıklanan Beklenti Önceki 

01.09.2020 10:00 TR (Türkiye) Türkiye İmalat Sanayi PMİ 3   56,9 

01.09.2020 10:55 DE (Almanya) Almanya İstihdam istatistikleri - İşsizlikteki aylık değişim  2   -18 

01.09.2020 10:55 DE (Almanya) Almanya istihdam verileri  - Düzenlenmiş İşsizlik oranı  2   6,4 

01.09.2020 12:00 TR (Türkiye) İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %)          2   0,44% 

01.09.2020 12:00 TR (Türkiye) İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %)             2   1,45% 

01.09.2020 12:00 EU (EuroBölgesi) Euro bölgesi enflasyonu ilk beklenti - Yıllık TÜFE  2   0,4 
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BIST100 

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1078,61 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem 
gününde en yüksek 1102,38 ve en düşük 1076,07 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %-1,99 azalışla 
tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 14,9738 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1092,41 - 1084,27 - 1073,7 

Direnç: 1111,12 - 1121,69 - 1129,83  

 

01.09.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BRÜT TAKAS YASAĞI BİTEN ŞİRKETLER 

DZGYO  DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

KARSN  KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

QNBFB  QNB FİNANSBANK A.Ş. 

01.09.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BRÜT TAKAS YASAĞI BAŞLAYAN ŞİRKETLER 

IZDMC  İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 

KENT  KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

01.09.2020 TARİHİ İTİBARİYLE TEMETTÜ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRECEK ŞİRKETLER 

ARDYZ  ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 

Nakit Temettü Dağıtma Oranı: %6 

Pay Başına Temettü: Brüt: 0,0649  Net: 0,0552 

Temettü Verim Oranı: %0,24  

 

Şirket Haberleri: 

Şekerbank (SKBNK): Şirketten yapılan açıklamada; “31.08.2020 tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 4,28 TL fiyatından 0 TL toplam nominal tutarlı satış islemi ve/veya 1.250.000 TL 
toplam nominal tutarlı satıs islemi tarafımca/ortaklıgımızca gerçeklestirilmistir. Bu islemle birlikte SEKER 
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 31.08.2020 tarihi itibariyle %51,62 s 
ınırına ulasmıstır/asmıstır/altına düsmüstür. Islemin detaylarına iliskin bilgiler asagıdaki tabloda yer  
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almaktadır.” Denilmiştir. 

Türkiye Kalkınma Bankası (KLNMA): KAP’a bildirilen açıklamada: “Dünya Bankası İcra Direktörleri 

Kurulu, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için Bankamıza Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi 

ile 250 milyon ABD $ kredi sağlanmasını onaylamıştır. Proje COVID-19 pandemisinden ekonomik olarak 

etkilenen veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki özel sektör 

işletmelerinin (KOBİ) finansmana erişim imkanı sağlanması amacıyla toptan bankacılık faaliyetleri 

çerçevesinde ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri ve faktoring şirketleri aracılığı ile kullandırılacaktır.” 

Denilmiştir. 

Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirketimiz tarafından ihale edilen Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut ve Ticaret 
İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin sözleşmesi, Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. 
ve Tic. A.Ş. ile 31.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 364.250.000,00 TL+ KDV' dir. 

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket 31 Ağustos 2020 tarihinde Borsa İstanbul'dan 100.000 TL nominal 
değerli (Adet) Aksa hissesi satın almıştır. Şirket'in sahip olduğu Aksa paylarının nominal değeri 1.156.106 
TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,3571) 

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY ve Hava-İş Sendikası pandemi sürecinde gelirleri büyük darbe alan 
şirkette 2021 sonuna kadar çalışan ücretlerinde %30-50 arası indirim konusunda anlaşırken; çalışanların 
daha önce toplu iş sözleşmesi ile kazandığı diğer haklar ise korundu. THY ve Hava-İş Sendikası arasında 
imzalanan protokol kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasına son verilirken, işten çıkarma da 
yapılmayacak.  

 

USDTRY: 

Güne 7,3483 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,3426 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,3228 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 7,3778 - 7,4051 - 7,4328 

EURTRY: 

Güne 8,7718 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8001 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,8250 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,7108 - 8,6545 - 8,5965 

Direnç: 8,8250 - 8,8830 - 8,9392 
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EURUSD: 

Güne 1,1937 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1982 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1973 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 1,1973 - 1,2011 - 1,2055 

XAUUSD: 

Güne 1968 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1986 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1978 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1956 - 1944 - 1934 

Direnç: 1978 - 1988 - 2000 

BRENT: 

Güne 45,69 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 45,87 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 46,41 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 46,41 - 47,15 - 47,71  
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