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InvestAZ Yatırım:  

BIST Pozitif Ayrışmaya Devam? 

 Borsa İstanbul’da yukarı yönün devamı bekleniyor. Geçen haftanın son işlem gününde pozitif 
ayrışan, sert düşen Amerikan hisselerinden etkilenmeyen Borsa İstanbul dün de günü getiriyle 
kapatmıştı. Analistler yükselişin bugün de devam edeceği görüşünde. 

 Amerikan borsa vadelilerinde de yön yukarı. Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma teknoloji 
hisseleri öncülüğünde çok sert düşen Amerikan borsaları bugün tatilden dönüyor. Geçtiğimiz gün 
işlem görmeyen Amerikan hisselerinin uzun zamandır süren yükselişinin devamı bekleniyor. 

 Uluslararası piyasalarda Dolar yükseldi, Pound ise anlaşmasız Brexit riskiyle geriledi. ABD Doları, 
güvenli varlık olarak cazibesinin artmasıyla önemli paralar karşısında yükseldi. Sterlin, anlaşmasız 
Brexit riskinin artmasıyla kayıplarını arttırdı. 

 Trump ABD'nin Çin ile ekonomik ilişkilerini durdurmaya niyetli. ABD Başkanı Donald Trump, 
ABD'nin Çin ile ekonomik ilişkilerini durdurma niyetinde olduğunu kaydetti ve denizaşırı istihdam 
yaratan Amerikan şirketlerini cezalandıracağı ve Çin ile iş yapan firmaların federal ihaleleri 
kazanmalarını yasaklayacağı tehdidini dile getirerek, başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden'ın tersi 
bir tutum takındı. 

 Japonya ekonomisi 2. çeyrekte % 28.1 ile rekor daraldı. Japonya ekonomisi yılın ikinci üç aylık 
döneminde işletme yatırımları ve tüketici harcamalarındaki keskin düşüşten olumsuz etkilendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gün İçerisinde Takip Edilecek Veriler 

GMT Ülke  Gösterge Önem Açıklanan Beklenti Önceki 

12:00 EU GSYİH ikinci hesaplama çeyreklik değişim 
 

- - -3.6  

12:00 EU Euro bölgesi çeyreklik GSYİH ikinci hesaplama yıllık değişim  
 

- - -3.1  
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BİST 100: 

Dün endeksin 1096,81 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1097,77 ve en 
düşük 1089.54 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,97 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 
11,558 milyar TL hacimle kapattı. 

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

Direnç: 1099,87 - 1102,94 - 1108,1 

 

08.09.2020 Tarihi İtibariyle Brüt Takas Yasağı Biten Şirketler 

 FORMT  Formet Çelik Kapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

 

Şirket Haberleri: 

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr): Kurucusu ve yöneticisinin iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi 
A.Ş. olacağı, fon yönetiminde Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı ve bir kamu inisiyatifi olan Bilişim 
Vadisi'nin bulunacağı Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu paylarının alımına ilişkin 35mn TL'ye 
kadar taahhüt verilmesine, paylarının satın alınması, alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fonun 
borsada işlem görmesi halinde fon paylarının borsada alım-satımı ve ilişkili tüm işlemlerin yürütülmesi için 
Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL, Nötr), İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Nötr): Şirketin bağlı 
ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) hisselerinin Şirkete devrine ilişkin Şirket ile Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış olan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri 
gereğince, ÖİB'den 01.10.2011 - 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32,1mnTL'lik alacakla ilgili 
olarak İsdemir tarafından ÖİB'ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Açılan dava 
ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları'nın Ağustos ayında hizmet verilen yolcu 
sayısı, Haziran ayından itibaren uçuşların kademeli olarak başlaması ile Temmuz ayındaki 1,98 milyondan 
Ağustos ayında 3,65 milyona yükselmiş ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %69 oranında 
gerilemiştir. Yurtiçi havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı Ağustos ayında %63 oranında azalırken, 
yurtdışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısındaki daralma %88 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Ağustos ayı rakamlarıyla birlikte 2020 yılının ilk sekiz ayındaki toplam hizmet verilen yolcu sayısı ise 17,1 
milyon ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında gerilemiştir. 

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): GMTN programı çerçevesinde hazırlanan ve SPK tarafından onaylananan 10mn 
GBP tutarındaki borçlanma aracının ihraç tarihi 09.09.2020'dir. 
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Naturel Enerji (NATEN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Müteahhitlik faaliyetleri 
kapsamında, Ankara merkezli İnşaat Şirketi Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti. ile İtalya'da 11 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar 
teslim esaslı %18 KDV dahil 12,3mn EUR (%18 KDV dahil 108,3mn TL) toplam bedelli sözleşme imzalamıştır. 
Bahse konu sözleşme, Şirketin %100 Bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının 
%100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Berkteks Tekstil İnşaat 
Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmıştır. Margün Enerji Üretim San. ve Tic. 
A.Ş., proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finans teminini de kapsayan faaliyetleri 
anahtar teslim esası ile yürütecektir. 

Dinamik Isı Yalıtım (DNISI, Sınırlı Negatif): Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, Dinamik Isı Yalıtım 
hissesinde gerçekleşen işlemler nedeniyle DNISI payında 08/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, 
mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi 
Yayınının Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" 
ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacak. Tedbir 
kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca 
denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacak. Tedbirlerin uygulanacağı 
son tarih 07/10/2020. 

Doğan Burda (DOBUR): Doğan Burda hissesinde gerçekleşen işlemler nedeniyle DOBUR payında 
08/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", 
"Brüt Takas", "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile 
Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının 
Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacak. Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve 
tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan 
miktar değerleri yayımlanmayacak. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/12/2020. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4577 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,4614 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4749 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 7,4749 - 7,4923 - 7,5177 

EURTRY: 

Güne 8,8076 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8215 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,8373 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 8,8373 - 8,8634 - 8,8890 
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EURUSD: 

Güne 1,1814 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1820 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1839 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 1,1839 - 1,1863 - 1,1877 

XAUUSD: 

Güne 1930 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1932 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1938 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1922 - 1915 - 1905 

Direnç: 1938 - 1948 - 1955 

BRENT: 

Güne 42,36 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,14 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 41,98 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 42,65 - 42,97 - 43,31 
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