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InvestAZ Yatırım:  

Yeni Hafta Başlarken 

 Yeni Haftanın ilk işlem gününde Amerikan borsaları tatilde olacak. İşçi bayramı dolayısıyla 
Amerikan borsaları Pazartesi günü işlem görmeyecek. ABD’nin yanında Brezilya, Kanada, Tayvan 
borsaları da bugün işleme kapalı.  

 Geçen hafta satıcılı kapanmıştı. ABD borsalarında geçtiğimiz haftanın Perşembe ve Cuma günleri 
sert satış vardı. Yeni haftaya girilirken dünya borsalarındaki satış dalgasının etkisi devam edebilir. 
Ancak günün ve haftanın devamında BIST100 için bu yön hafif yukarı olabilir. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki 
gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın ve bazı AB 
üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında 
AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. 

 Trump'tan Suudi Arabistan'a "Körfez ülkeleri ile müzakere" çağrısı. ABD Başkanı Donald 
Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi 
Arabistan'ı aralarındaki sorunun çözümü için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya davet 
ettiği belirtildi. 

 İngiltere "anlaşmasız" Brexit'e hazırlanıyor. İngiltere, Brexit müzakerelerinde anlaşma için 15 
Ekim'i son tarih olarak belirleyerek, olası anlaşmazlık durumu için hazırlıklarını artırıyor. 4 yıldır 
devam eden Brexit sürecinde olası bir anlaşmasız Brexit önce İngiltere ardından Avrupa piyasalarını 
oldukça olumsuz etkileyecektir. 

 Japonya’yı tayfun vurdu. Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfunu nedeniyle iletişimde 
aksaklık yaşanıyor, ulaşım durdu. Tayfunda yaralananların sayısı 17'ye ulaştı. 8 milyon kişinin 
bölgeden tahliyesi istendi. 

 

 

 

 

 

GMT Ülke Gösterge               Önceki  

09:00 DE  Sanayi  üretiminde çalışma günlerine göre düzenlenmiş rakamlarla aylık değişim    8.9  

09:00 DE  Sanayi üretiminde çalışma günlerine göre düzenlenmiş rakamlarla yıllık değişim     11.7  

17:30 TR  Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl)                    23.15  

17:30 TR  Hazine Nakit Dengesi (milyar tl)              30.79 
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BİST 100: 

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1086,32 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem 
gününde en yüksek 1090,03 ve en düşük 1072,80 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,93 artışla 
tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 2,594 milyar TL hacimle kapattı. 

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

Direnç: 1093,3 - 1100,28 - 1110,53 

 

07.09.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BRÜT TAKAS YASAĞI BİTEN ŞİRKETLER 

 AKYHO  Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. 

 CASA  Casa Emtia Petrol Kimyevi Ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. 

 DOBUR  Doğan Burda Dergi Yayıncılık Ve Pazarlama A.Ş. 

 EMNIS  Eminiş Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

 RTALB  Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler A.Ş 

 

Şirket Haberleri: 

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka tarafından, toplamda 5 Milyar Türk Lirası tutara kadar, halka arz 
edilmeksizin, yurt içinde, TL cinsinden, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile satılmak üzere, ipotek 
teminatlı menkul kıymet ihracı kararı alınmıştır. Ayrıca, Türk Lirası cinsinden, 7 milyar TL tutara kadar, Katkı 
Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler 
halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edilmesi kararı 
alınmıştır. Banka, söz konusu ihraçlar kapsamında BDDK, SPK ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli 
başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini 
duyurmuştur. 

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu mevcut Bilgi Teknolojileri uygulamalarının gelir 
getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan Bilgi Teknolojileri insan kaynağının daha etkin 
değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları 
iştiraki olan yeni bir Teknoloji şirketinin kurulmasına karar vermiştir. 

Akiş GYO (AKSGY): Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerindeki kiracılara, Eylül ayı kira ödemelerine yönelik 
olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği 
sağlanmasına karar verilmiştir. 

Anel Elektrik (ANELE, Sınırlı Pozitif): Proje ana yüklenicisi IMAR Trading & Contracting WLL sirketine, Fit-
out Works at Lusail Katara (Cresent) Hotel projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik 
olarak Katar Devletinde şirketin mukim bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenance and Operations LLC 
tarafından verilen 101mn Katar Riyali (yaklaşık 27,2mn ABD Doları) tutarındaki teklifi IMAR Trading & 
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Contracting WLL tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketçe yürütülmesine ilişkin yetkilendirme 
bildirim mektubu taraflarca imzalanmıştır. Yeni projenin 16 ayda tamamlanması planlanmaktadır. IMAR 
Trading & Contracting WLL ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. 

Kiler GYO (KLGYO, Sınırlı Negatif): Şirket, 124mn TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden 
karşılanmak suretiyle 496mn TL nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 620mn TL'ye çıkarılmasına 
karar vermiştir. 

Ulusoy Un (ULUUN): Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1800 ton/gün buğday 
işleme kapasiteli un fabrikasının 600 ton/gün kapasiteli ikinci bölümünün tamamlandığı ve üretime 
başlandığı duyurulmuştur. Mevcut durumda şirketin 1500 ton/gün olan kapasitesi 2100 ton/güne 
yükselmiştir. 

Senktron Güvenlik (SNKRN): Yapılan açıklamada: “Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 7.750.000.- TL'den 
3.750.000.- TL toplam bedel üzerinden hesaplanacak nominal pay tutarında artırılması amacıyla başlatılan 
ve 13.04.2020 tarihli KAP bildirimi ile ertelendiği açıklanan Tahsisli Sermaye Artırımı sürecinde; 2.600.000 
TL'si nakden, 1.150.000 TL'si Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na nakit karşılığı borçlarından karşılanmak 
sureti ile yeniden pay ihraç belgesi düzenlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün gerekli 
başvuru yapılmıştır” denilmiştir. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4461 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,4564 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4745 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 7,4745 - 7,5132 - 7,5641 

EURTRY: 

Güne 8,8254 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8195 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,8550 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 8,8550 - 8,8923 - 8,9514 

EURUSD: 

Güne 1,1838 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1826 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1792 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 1,1792 - 1,1744 - 1,1707 

Direnç: 1,1877 - 1,1914 - 1,1962 

XAUUSD: 

Güne 1934 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1931 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1917 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1917 - 1901 - 1886 

Direnç: 1949 - 1965 - 1981 

BRENT: 

Güne 41,98 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 42,18 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 41,78 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 44,01 - 45,48 - 46,24 
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