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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Nefeslendi 

Amerikan piyasalarında teknoloji şirketleriyle başlayan satış duruldu. Nasdaq ile başlayan düşüş bugün 
tersine döndü. Nasdaq ve S&P500 endeksleri bugün artıda. Avrupa borsalarının genelinde da alıcılı bir seyir 
izledik ve Borsa İstanbul’da göstergeler gün boyu yeşildi. Borsa İstanbul’daki hareketliliğin başında ise spor 
kulüpleri vardı. Bir süredir yüksek hacim eşliğinde yükselen kulüp hisseleri bugün de yatırımcıların en çok 
ilgisini çeken hisseler arasındaydı.  

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yarın toplanacak olan AMB, faiz kararını açıklayacak. 
Beklenti faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde, ancak her zaman olduğu gibi gelecekle ilgili görüş bildirimi 
ve piyasa yönlendirmesi bakımından gözler Lagarde ve ekibinde olacak. 

 

Satır Başları: 

 JPMorgan: ABD hisselerindeki 3 günlük düşüş yükseliş trendini bozmadı. JPMorgan teknik 
stratejistleri ABD hisselerinde son günlerde görülen sert düşüşün yukarı yönlü trendi bozmadığını 
belirtti. 

 Kulüplerin borç yapılandırma anlaşmasının detayları netleşiyor. Spor kulüplerinin banklarla olan 
borç yapılandırma anlaşmasının 10 gün içinde tamamlanması beklenirken, anlaşmada vadenin 2 
yıl ödemesiz toplam 12 yıl olması bekleniyor. Yapılandırmada faizin %10-11 ile piyasa faizinin 
altında olacağı belirtilirken, anlaşma sadece 4 büyük kulüp ile yapılacak 

 TCMB, kotasyon repo imkanı ile 13.54 milyar TL verdi. 

 Moody's: Petrol fiyatları 2021'e kadar 40-45 dolar arasında kalacak. Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'e kadar petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 ila 45 
dolar arasında olacağını öngörüyor. 

 Pfizer ve BioNTech AB ile 200 milyon dozluk aşı için anlaşmaya vardı. Pfizer ve BioNTech Avrupa 
Birliği'ne deney aşamasında oldukları aşılarından 200 milyon doz tedarik etmek için anlaşmaya 
vardı. 
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BİST 100: 

Güne 1089,39 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1099,34 en düşük 1087,49 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1096,32 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,62 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 15,0817 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1099,86 seviyesinde. 

Destek: 1082,29 - 1074,97 - 1064,72 

Direnç: 1099,86 - 1110,11 - 1117,43 

 

Şirket Haberleri: 

Dardanel (DRDNL, Sınırlı Pozitif): Şirketimizin 09.09.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 
gerek kendi ürünlerinin gerekse de muhtemel satın alınacak Yunan Şirketinin ürünlerinin Yunanistan ve 
Avrupa Pazarında satış ve dağıtımının yapılması, Yunan şirketinin muhtemel satın alınması sırasında 
gerekecek işlemlerde kullanılması amacı ile şirketimizin dünya şirketi olma yolunda atılan ilk adım olarak 
% 100 oranda hisseleri şirketimize ait 500.000 Euro ödenmiş sermaye tutarı ile Yunanistan'da yerleşik 
olacak '' Dardanel Greece S.A.'' ünvanı ile şirket kurulması kararı alınmıştır. 

ODAŞ Elektrik (ODAS): Şirketimiz iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren 
Çan-2 Termik Santralimizin kurlara bağımlı çeyrek bazda değişen fiyat mekanizmasında, takip eden çeyrek 
dönemlerde satış fiyatının yükseleceği öngörüsüyle Mart 2021'de programa dahil edilen 20 günlük planlı 
duruş fiyat avantajı sebebiyle Eylül 2020'ye alınmıştır. 

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS): 09.09.2020 tarihinde Şirketin kurucusu büyük hissedarı 
Recep Gençer, 16.00TL fiyattan 1.000.000 TL nominal değerli hisse sattığını KAP’a bildirmiştir. Bu satışla 
birlikte şirketin sermayesindeki payları/oy hakları 09.09.2020 tarihi itibarıyla % 38,2165 'e düşmüştür. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4850 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4979 en düşük 7,4769 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4878 seviyesinde hareket eden kur günü %0,04 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,4995 seviyesinde. 

Destek: 7,4613 - 7,4377 - 7,4231 

Direnç: 7,4995 - 7,5141 - 7,5377 
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EURTRY: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 8,8175 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,8639 
en düşük 8,8005 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8564 seviyesinde hareket eden kur günü %0,47 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,8410 seviyesinde. 

Destek: 8,7944 - 8,7739 - 8,7478 

Direnç: 8,8410 - 8,8671 - 8,8877 

EURUSD: 

1,1777 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1829 en düşük 1,1753 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1828 seviyesinde hareket eden parite günü %0,46 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1812 seviyesinde. 

Destek: 1,1750 - 1,1727 - 1,1688 

Direnç: 1,1812 - 1,1851 - 1,1874 

XAUUSD: 

Güne 1932 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1949 en düşük 1920 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1948 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,81 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk direnci 1946 seviyesinde. 

Destek: 1912 - 1892 - 1878 

Direnç: 1946 - 1961 - 1981 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 40,04 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 40,77 en 
düşük 39,64 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,35 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,5 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 41,87 seviyesinde. 

Destek: 38,99 - 37,83 - 36,11 

Direnç: 41,87 - 43,59 - 44,75 
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