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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Avrupa Öncülüğünde Yükseldi 

 Borsa İstanbul güne alıcılı başlamasının ardından yükselişini sürdürdü. Avrupa borsalarının gün 
içinde %2,41 ile İngiltere, %1,98 ile Almanya borsalarının öncülüğünde alıcılı seyretmesine paralel 
BIST100 endeksinin yönü yukarı.  

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Sigorta faaliyete geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ndeki konuşmasında: "Türkiye Sigorta'nın, sigorta 
sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum." dedi. 

 Nakit Dengesi Ocak-Ağustos Döneminde: -109.78 Milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz 
dengesi -140.08 Milyar TL idi. 

 TCMB'NİN 3 ay vadeli döviz karşılığı TL Swap ihalesinde 2,35 milyar USD teklif verildi. 

 HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar 2021 yılı için halka arzı düşündüklerini ve bu 

konuda görüşme yapacaklarını belirtti. 

 Futbol kulüpleri bankalarla borçların vade uzatımı için görüşüyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı 

ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Kasım ayında kulüplerin bankalara 7 milyar lira 

civarında borcu olduğunu söylemişti. Futbol kulüpleri ayrıca UEFA’nın Finansal Fair Play incelemesi 

altında. 

 İrlanda ekonomisi 2.çeyrekte yıllık bazda %3 daraldı. Ekonomi bir önceki dönem %5,1 büyüme 

gerçekleştirmişti. 

 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Viktoroviç Lavrov 8 yıl sonra ilk defa Suriye'ye gitti. Lavrov Beşar 

Esad’la yaptığı görüşmeler sonrasında Libya'da acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyleyerek, 

"Acil ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunuyoruz" dedi. 

 Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılmaya yakın. İngiltere Başbakanı Johnson, 

Avrupa Birliği ile Brexit geçiş dönemi hakkındaki müzakerelerde eğer 15 Ekim'e kadar anlaşma 

sağlanamaması halinde bir başka serbest ticaret anlaşmasının da yapılmasının çok zor olacağını 

belirtti. 

 Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 27 milyonu geçti. Vakaların en fazla 

görüldüğü ABD'de 6 milyon 431 bin 160 kişi Kovid-19'a yakalandı.  
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BİST 100: 

Güne 1089,54 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1096,7 en düşük 1089,54 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1096,06 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,9 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 10,5985 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1093,3 seviyesinde. 

Destek: 1076,07 - 1065,82 - 1058,84 

Direnç: 1093,3 - 1100,28 - 1110,53 

 

Şirket Haberleri: 

Yükselen Çelik (YKSLN): Yapılan açıklamada: “Şirketimizin 152.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı 

içerisinde kalacak şekilde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının; Hisse Senedi İhraç Primlerinden 

43.310.000 TL tutarında artırılarak 86.620.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni 

sermaye ve esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 

07.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Ekte sunulduğu üzere; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.09.2020 

tarihli 10154 sayılı nüshasında ilan edilmiştir” denilmiştir. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4461 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4645 en düşük 7,4241 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4619 seviyesinde hareket eden kur günü %0,35 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,4745 seviyesinde. 

Destek: 7,3849 - 7,3340 - 7,2954 

Direnç: 7,4745 - 7,5132 - 7,5641 

EURTRY: 

Haftanın ilk işlem gününe 8,8254 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,8378 en 
düşük 8,7862 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8295 seviyesinde hareket eden kur günü %0,13 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,8550 seviyesinde. 

Destek: 8,7587 - 8,6996 - 8,6624 

Direnç: 8,8550 - 8,8923 - 8,9514 
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EURUSD: 

1,1838 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1850 en düşük 1,1813 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1829 seviyesinde hareket eden parite günü %0,1 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1792 seviyesinde. 

Destek: 1,1792 - 1,1744 - 1,1707 

Direnç: 1,1877 - 1,1914 - 1,1962 

XAUUSD: 

Güne 1934 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1941 en düşük 1925 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1930 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,22 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk desteği 1917 seviyesinde. 

Destek: 1917 - 1901 - 1886 

Direnç: 1949 - 1965 - 1981 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 41,98 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,63 en 
düşük 41,97 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,5 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,08 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 41,78 seviyesinde. 

Destek: 41,78 - 41,01 - 39,54 

Direnç: 44,01 - 45,48 - 46,24 
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