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InvestAZ Yatırım:  

Amerika Borsalarında Düşüş Sürüyor 

 Amerikan hisselerinde teknoloji şirketleri ve borsalarda satış sürüyor. Amerikada borsalar 
düşüşüne üst üste 3. Gününde de devam ediyor. Avrupa’da Euro bölgesi 2. Çeyrek GSYH verisinden 
sonra düşüşler Amerika ile birleşince küresel çapta borsalarda satış dalgası başladı. BIST100 
endeksi yurtdışındaki sert satışlara rağmen görece az değer kaybetmiş durumda. 

 Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO Karargahı'ndaki toplantısı 10 Eylül'de yapılacak. 
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "Ayrıştırma Usulleri"nin 
görüşüleceği toplantının 10 Eylül Perşembe günü yapılacağı bildirildi. 

 Fitch Ratings küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kredi derecelendirme 
kuruluşunun Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel büyüme tahmininin bu yıl için eksi 
%4,6'dan eksi %4,4'e revize edildiği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından benzeri 
görülmemiş şekilde etkilenen ekonomik aktivitenin, tahmin edilenden daha iyi bir şekilde 
toparlandığı belirtildi. 

 Bakan Albayrak:Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz. Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir 
adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz." ifadesini 
kullandı. 

 TCMB, kotasyon repo imkanı ile 12.58 milyar TL verdi. 

 Yabancılar Ağustos'ta 817 milyon dolar, yılın ilk 8 ayında 5,9 milyar dolarlık net satış yaptı. Borsa 
İstanbul tarafından aylık olarak açıklanan yabancı yatırımcıların hisse bazında gerçekleştirmiş 
oldukları işlemlere göre ağustos ayında 37,4 milyon dolar ile THYAO yabancıların en çok net alım 
yaptığı hisse senedi olurken onu sırasıyla ARCLK, AEFES, FROTO ve PETKM hisseleri izledi. 

 Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,2 
büyüklüğünde deprem kaydedildi. 
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BİST 100: 

Güne 1101,56 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1102,8 en düşük 1085,23 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1091,69 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %-0,47 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 10,7909 milyar 
TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1091,64 seviyesinde. 

Destek: 1091,64 - 1086,48 - 1083,41 

Direnç: 1099,87 - 1102,94 - 1108,1 

 

Şirket Haberleri: 

Zorlu Enerji (ZOREN): Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında 
nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu 
tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %3,2063 olarak kesinleştirilmiştir. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4577 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4871 en düşük 7,4523 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4790 seviyesinde hareket eden kur günü %0,29 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,4749 seviyesinde. 

Destek: 7,4322 - 7,4067 - 7,3894 

Direnç: 7,4749 - 7,4923 - 7,5177 

EURTRY: 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,8076 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,8465 
en düşük 8,7999 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8160 seviyesinde hareket eden kur günü %0,05 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,8373 seviyesinde. 

Destek: 8,7857 - 8,7602 - 8,7341 

Direnç: 8,8373 - 8,8634 - 8,8890 

EURUSD: 

1,1814 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1828 en düşük 1,1766 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1789 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,22 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1801 seviyesinde. 
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Destek: 1,1801 - 1,1787 - 1,1763 

Direnç: 1,1839 - 1,1863 - 1,1877 

XAUUSD: 

Güne 1930 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1936 en düşük 1907 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1921 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-0,41 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. 
Ons altın için ilk desteği 1922 seviyesinde. 

Destek: 1922 - 1915 - 1905 

Direnç: 1938 - 1948 - 1955 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 42,36 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,44 en 
düşük 39,81 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 39,99 seviyesinde hareket eden emtia günü %-5,51 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 41,98 seviyesinde. 

Destek: 41,98 - 41,64 - 41,31 

Direnç: 42,65 - 42,97 - 43,31 
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