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InvestAZ Yatırım:  

Yurtdışı Kaynaklı Satış Dalgası 

 Borsa İstanbul, Avrupa borsalarının ve Amerika vadelilerinin eksiye dönmesiyle satışa döndü. 
Güne %0,5’e yakın yükselişle başlayan BIST100 endeksi, sabah seansının sonuna doğru getirilerini 
geri vererek eksiye döndü. 

 Euro Bölgesi çift haneli daraldı. Bugün açıklanan veriye göre Euro bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı 
beklentilere paralel yıllık bazda %14,7 küçüldü. Amerika ve Japonya ekonomilerinden sonra Euro 
bölgesi de çift haneli 

 Dolar 7.48'in üzerini gördü. Bir süre gevşeyen Dolar/TL paritesi tekrardan yönünü yukarı 
çevirmişti. Dolar haftanın ikinci işlem gününün sabah seansında 7.4846 seviyesini gördü. 

 TCMB 3 Ay Vadeli 1 Milyar Dolar Tutarlı Döviz Karşılığı TL Swap İhalesi Açtı. 

 Kulüplerin borç yapılandırması haberi hisseleri uçurdu. Futbol kulüplerinin bankalara olan 
borçlarının 3 yıl geri ödemesiz 12 yıl vadeye yayılması haberi hisselerin yükselmesine sebep oldu. 

 Macron'dan Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz’de hamle. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile 
Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hususunda Yunanistan Başbakanı Kriakos 
Miçotakis ile de özel bir görüşme yapacağı kaydedildi. 

 Trump’tan tekrar aşı müjdesi. Uzunca bir süredir Ekim’de aşının bulunacağını tekrarşayan ABD 
Başkanı Trump, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı 
bile olabilir" dedi. 
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BİST 100: 

Endeks güne 1101,56 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1094,46 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1094,69 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü 
hareketlerde ilk destek 1091,64 seviyesinde bulunuyor. 

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

Direnç: 1099,87 - 1102,94 - 1108,1 

 

Şirket Haberleri: 

İndeks Bilgisayar Sistemleri (INDES): Şirketimiz bağlı ortaklıklarından halka açık Datagate Bilgisayar 
Malzemeleri Tic. A.Ş.'nin (DGATE) % 10'luk hissesini önümüzdeki 5 yıl içerisinde borsada satmayı 
planlamaktadır. Planlanan bu satış neticesinde elde edilmesi beklenen fon tutarı şirketimiz İndeks 
Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin (INDES) gelecek büyüme hedeflerini 
desteklemek amaçlı olarak kullanılması planlanmaktadır. 

Türkiye İş Bankası (ISCTR): Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Covid-
19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman 
paketi dahilinde, EBRD ile 54 milyon ABD doları tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir 
sözleşme imzaladı. Banka, bu kredi ile Covid-19 pandemisinden etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların 
finansman ihtiyaçlarına destek vermeye devam edecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İş Bankası 
Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, "Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayından itibaren devreye 
aldığımız çeşitli ekonomi destek paketleriyle, müşterilerimizi bu zor zamanlarda 'Türkiye'nin Bankası' 
olarak desteklemeye devam ediyoruz. Bu amaca önemli bir katkı sağlayacak olan söz konusu yeni kaynakla, 
EBRD ile uzun yıllardır var olan iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak 
sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi. 

Yayla Enerji (YAYLA): İhale Bedeli 23.636.388,21 TL, İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım ise 
23.636.388,21 TL olmak üzere Yayla Enerji Üretim Turz. Ve İnş. Tic. A.Ş. olarak yüklenimimiz altında yapımı 
devam eden Akbük (AYDIN) Kanalizasyon İnşaatında; İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü'nün 
02.09.2020 tarih ve 73649 sayılı oluru gereği toplam 239 gün süre uzatımı ile işin revize bitim tarihi 
11.09.2021 olarak belirlenmiştir.  

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,4802 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,4577 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,4844 ve en düşük 7,4523 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4749 seviyesinde. 
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Destek: 7,4322 - 7,4067 - 7,3894 

Direnç: 7,4749 - 7,4923 - 7,5177 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,8369 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8076 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,8465 ve en düşük 8,8004 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,8373 seviyesinde. 

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

Direnç: 8,8373 - 8,8634 - 8,8890 

EURUSD: 

Güne 1,1814 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1811 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1828 ve en düşük 1,1795 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1801 seviyesinde. 

Destek: 1,1801 - 1,1787 - 1,1763 

Direnç: 1,1839 - 1,1863 - 1,1877 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1930 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1936 en düşük 
1921 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1921 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1922 seviyelerinde. 

Destek: 1922 - 1915 - 1905 

Direnç: 1938 - 1948 - 1955 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 42,360 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,44 
en düşük 41,46 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,64 seviyesinde hareket eden emtiada %1,61 azalış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 41,98 seviyesinde. 
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