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InvestAZ Yatırım:  

Amerika Borsaları Rekor Tazeliyor 

 S&P 500 ve Nasdaq rekor tazeledi. New York borsası, günü yükselişle tamamladı. S&P 500 ve 
Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. 

 Borsa İstanbul pozitif etkilenebilir. Dün kapanışta tüm kayıplarını geri alarak günü artıda kapatan 
BIST100 endeksinde dün bahsettiğimiz 1080 seviyesi üstünde seviyelerde kısa vadede bir yükseliş 
trendi takip edilebilir.  

 Asya borsaları Çarşamba günü işlemlerde karışık seyrediyor. Asya hisse senetleri Çarşamba günkü 
işlemlerde ABD ve Avrupa vadelileri ile birlikte çoğunlukla pozitif seyretti. 

 Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu. Altın fiyatları, dolardaki hafif yükselişin 
etkisi ile 3 günlük yükselişini tersine çevirdi 

 Çin borsası 10 trilyon dolara yaklaştı. Çin hisselerinin piyasa değeri en son beş yıl önce görülen 10 
trilyon dolara yaklaştı. Çin Borsalarında işlem gören hisselerin toplam değeri 9.98 trilyon dolar ile 
37.9 trilyon dolarlık ABD hisselerinin ardından ikinci sırada geliyor. 

 Avustralya ikinci çeyrekte rekor daralma kaydetti. Avustralya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %7 
daraldı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gün içerisinde Takip Edilecek Veriler 

GMT Ülke Gösterge                           Önceki  

11:00 TR TİM Verilerine göre İhracat (milyon $, aylık)        15,012 
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BİST 100: 

Dün endeksin 1085,19 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1086,29 ve en 

düşük 1064,42 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,61 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi 

günü 14,8281 milyar TL hacimle kapattı. 

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

Direnç: 1095,3 - 1112, - 1121,61 

 

02.09.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BRÜT TAKAS YASAĞI BİTEN ŞİRKETLER 

 

 EUYO  EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

 HUBVC  HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 

 MRSHL  MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 

 TUKAS  TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

  

02.09.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BRÜT TAKAS YASAĞI BAŞLAYAN ŞİRKETLER 

 ULAS  ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI  

 

Brüt Takas Yasağı Bitiş Tarihi: 16.09.2020 

 

02.09.2020 TARİHLİ SERMAYE ARTIRIMI- AZALTIMI OLAN FİRMALAR  

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

 BIST Kodu: FRIGO 

 Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi 

 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 02.09.2020 

 Mevcut Sermaye (TL) : 6.000.000 

 Ulaşılacak Sermaye (TL) : 11.100.000 

  

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. 

 BIST Kodu: YKSLN 

 Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi 

 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 02.09.2020 

 Mevcut Sermaye (TL) : 43.310.000 

 Ulaşılacak Sermaye (TL) : 86.620.000 
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02.09.2020 TARİHLİ HAK KULLANIMI KAPANACAK FİRMALAR  

 SELGD Selçuk Gıda 

 

Şirket Haberleri: 

Çemtaş Çelik (CEMTS, Sınırlı Pozitif): Şirket, 20.07.2020 tarihli açıklamasında "Covid-19 seyahat 
kısıtlamalarının halen devam etmesi nedeni ile Mercedes Benz Türk (MBT) firması tarafından yapılması 
planlanan saha ziyaretinin iptal edilmiş olduğu, yeni üretim hattı onayı için gerekli teknik dokümanların 
Mercedes Benz Türk (MBT) firması ile dijital ortamda paylaşılmış olduğu ve firmadan onay beklendiği ve 
yeni üretim hattı onayı sonrası bu hatta da seri üretime geçileceği ve ayrıca MAN firmasına mevcut denge 
çubuğu üretim hattından Temmuz ayı sonu itibari ile seri üretime başlanılacağı" açıklanmış idi. İlgili teknik 
dokümanlar Mercedes Benz Türk (MBT) firması tarafından değerlendirilmiş ve yeni üretim hattı onayı 
alınmıştır. MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattından seri üretime başlanmıştır. Çin'de 
başlayıp ardından Dünya'da hayatı durduran covid-19 pandemi nedeniyle azalan kamyon ve otobüs üretim 
rakamları, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tekrar yükselişe geçtiği, ana sanayi firmalarının mevcut 
programlara göre; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık dönemindeki üretim rakamlarının, pandemi öncesi 
dönemdeki gibi olacağı öngörüldüğü belirtilmiştir. Hisse dün günü %7,1 oranında artışla kapamıştır. 

Klimasan Klima (KLMSN, Nötr): Şirket'in fabrika binasına bitişik konumda yer alan, May Et Ürünleri ve Gıda 
Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin mülkiyetinde bulunan arsa 7,8mn TL bedel ile satın alınmıştır. 

Migros (MGROS, Nötr): Şirket'in 6 adet Migros, 2 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 9 
satış mağazası Ağustos ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Ağustos 2020 itibariyle Şirket'in mağaza sayısı, 
yurtiçinde 2.250 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.292'dir. 

Vakıf Yatırım (VKFYO): KAP’a yapılan açıklamada: “Şirketimizin 31.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer 
tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,937691 TL'dir. 31.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın 
BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin 
paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi 
bir özel durum bulunmamaktadır.” denilmiştir. 

Merko Gıda Sanayi (MERKO): Merko Gıda biriken geçmiş yıl zararlarını kapatarak snermaye azaltımına ve 
ardından bedelli sermaye arttırımına gidiyor. Şirketten yapılan açıklamada : ”31/12/2019 tarihli bağımsız 
denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 90.902.077.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan 
bilanço açığının 52.967.161.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı 
Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının 
Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında 
azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli 
sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye 
artırılmasına” ifadesi yer aldı. 

Ayen Enerji (AYEN): Şirketin bağlı ortaklığı Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devir alma yoluyla 
Şirket ile birleşmesine, devrolan şirketin hisselerinin %100'üne sahip olunması nedeniyle, sermaye 
şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesine karar verildiği duyurulmuştur. 
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USDTRY: 

Güne 7,3694 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,3745 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,3778 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 7,3778 - 7,4051 - 7,4328 

EURTRY: 

Güne 8,7778 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,7733 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,7108 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 8,8250 - 8,8830 - 8,9392 

EURUSD: 

Güne 1,1912 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1896 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1891 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 1,1973 - 1,2011 - 1,2055 

XAUUSD: 

Güne 1969 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1964 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1956 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1956 - 1944 - 1934 

Direnç: 1978 - 1988 - 2000 

BRENT: 

Güne 45,94 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 46,09 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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