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Amerikan Borsalarında Sert Düşüş








Amerikan Borsaları teknoloji şirketleri öncülüğünde çakıldı. Geçtiğimiz günlerde rekor üstüne
rekor kıran Amerikan borsaları dün açılışla birlikte çok sert düştü. Teknoloji hisselerinin işlem
gördüğü Nasdaq endeksi günü %4,96, S&P500 endeksi ise %3,51 düşüşle kapadı.
Dolar "güvenli liman" desteği ile haftayı kazançla geçmeye yöneldi. Dolar istihdam verisi öncesi
önemli para birimlerinin çoğu karşısında konsolide oldu ve haftayı kazançla geçmeye hazırlanıyor.
Asya Pasifik piyasalarında bugün düşüş var. Dün Amerika’da yaşanan satış dalgasından Asya
borsaları da etkilendi. Bölgede Japonya, Çin, Kore başta olmak üzere birçok piyasada satış var.
Gelen satış dalgası Türkiye’yi de olumsuz etkileyebilir. Güne hafif düşüşle başlaması beklenen
Borsa İstanbul’da Amerika ve Asya’dan gelen satış dalgası haftanın son işlem gününde yerel
piyasalarda baskısını hissettirecektir.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında: "Türk ve Yunan
liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı
önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik
görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." ifadelerini kullandı.
Trump: Kovid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip
koronavirüse (Kovid-19) karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirten Trump, "Aşı belki
ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak
istediğimiz için yapacağız" dedi.

GMT Ülke Gösterge Önem Açıklanan Beklenti Önceki
14:30 TR TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru - - 68.52
14:30 TR ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru - - 77.56
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BİST 100:
Dün endeksin 1076,34 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1091,11 ve en
düşük 1074,34 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,7 azalışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü
12,5268 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1078,73 - 1073,54 - 1067,26
Direnç: 1090,2 - 1096,48 - 1101,67

04.09.2020 Tarihi İtibariyle Brüt Takas Yasağı Biten Şirketler
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KLGYO)

04.09.2020 Tarihli Sermaye Artırımı/Azaltımı Olan Firmalar
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HDFGS)
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 04.09.2020
Mevcut Sermaye (TL) : 64.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 70.000.000

Şirket Haberleri:
Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket bağlı ortaklıkları Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ve Alarko
Enerji A.Ş. Yönetim Kurullarının 03.09.2020 tarihli toplantılarında; Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret
A.Ş. bilançosunda yer alan elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende
Satış Hizmetleri A.Ş, Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş., Alen Alarko Enerji Ticaret
A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye ait iştirak hisselerinin kayıtlı
değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle Alarko Enerji A.Ş.' ne devri için yasal prosedürlerin
başlatılmasına, bölünme işlemlerinin 31.08.2020 tarihli bilançolar üzerinden yapılmasına oybirliği ile karar
verildiği duyurulmuştur.
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Pay geri alım programı kapsamında 03.09.2020 tarihinde
67,40 TL- 67,50 TL fiyat aralığından (ortalama 67,4750 TL) 11.000 adet pay geri alınmış ve Şirket'in sahip
olduğu BIMAS payları 5.608.893 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,9237)
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): 03.09.2020 tarihinde Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Negatif) payları ile
ilgili olarak 25,90-26,08 fiyat aralığından 18.365 adet satış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle
birlikte Şirket'in Vestel Beyaz Eşya sermayesindeki payı 03.09.2020 tarihi itibarıyla %92,53'e gerilemiştir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
mülkiyetindeki; İstanbul Avcılar'da bulunan toplam 1.971.786,92 m² yüzölçümlü taşınmazlardan, imar
uygulaması sonrasında oluşacak yaklaşık 689,049.05m2 yüzölçümlü imar parsellerinin 1.420mn TL (KDV
Muaf) bedel üzerinden Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin; Şirket ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 28.08.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır.
TSKB Gayrimenkul (TSGYO,Nötr): Şirketin 300.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı
nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması
kapsamında yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223.530,614 TL tutarındaki nominal
değerli paylar 03.09.2020 - 04.09.2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Yatırım Finansman Menkul Değerler
A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup, ilgili payların tümünün satışı bugün
itibariyle tamamlanmıştır.
Kerevitaş Gıda (KERVT, Nötr): Şirket 26.12.2019 ve 26.02.2020 tarihinde duyurmuş olduğu dondurulmuş
ve konserve gıda işlerine yönelik muhtelif çalışmaların devam etmekte olduğunu, Yıldız Holding A.Ş.
tarafından şirkete ulaşan farklı bir gelişme veya Şirketçe bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı
bulunmadığını açıklamıştır.
Derlüks Deri Sanayi (DERAS, Sınırlı Pozitif): Yapılan açıklamada “26.08.2020 tarihli açıklamamızda Yönetim
Kurulumuz 26.08.2020 tarih 2020/21 sayılı kararı ile elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründe faaliyet
göstermek üzere bir bağlı ortaklık kurulması planlandığı belirtilmişti. Söz konusu bağlı ortaklık ‘'Havana
Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'' ismiyle kurularak ekte bulunan esas sözleşmesi 1 Eylül
2020 tarih 10150 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır” denilmiştir.

USDTRY:
Güne 7,4358 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,4491 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4682 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,3895 - 7,3421 - 7,3107
Direnç: 7,4682 - 7,4996 - 7,5470
EURTRY:
Güne 8,8129 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8224 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,8661 seviyesi olarak takip edilebilir.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Destek: 8,7460 - 8,6713 - 8,6258
Direnç: 8,8661 - 8,9116 - 8,9863
EURUSD:
Güne 1,1851 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1842 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1805 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1805 - 1,1759 - 1,1729
Direnç: 1,1882 - 1,1912 - 1,1958
XAUUSD:
Güne 1932 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1934 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1947 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1918 - 1906 - 1889
Direnç: 1947 - 1964 - 1976
BRENT:
Güne 44,09 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 43,9 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne
satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 43,42 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 43,42 - 42,66 - 42,01
Direnç: 44,83 - 45,48 - 46,24

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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