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InvestAZ Yatırım:  

Amerika’da Düşüş Sürüyor 

Amerikan borsalarında düşüş devam ediyor. Dün %4,11 düşen Nasdaq teknoloji endeksinde en dikkat 
çeken hisse %21 değer kaybeden Tesla oldu. Tesla’nın piyasa değeri bir seans günü içerisinde 82 milyar 
Dolar azaldı. 19 Mart’ta gördüğü zirvesinden sonra düşüşe geçen ve %10’dan fazla azalan Dolar endeksi 
DXY’de ise son günlerde başlayan yükseliş trendi dikkat çekiyor. Majör para birimleri karşısında 
kaybettiklerini geri alan Dolar, gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda olduğu gibi TL varlıklarda da satış 
baskısını arttırıyor. Dün Dolar’ın 7,48 üzerinde yeni zirvelerini görmüştük. 

Borsa İstanbul’da satış baskısının devamını izleyebiliriz. Haftanın ikinci işlem gününe alıcılı başlayan 
endeks günün devamında gelişmiş dünya borsalarından gelen satış dalgasının da etkisiyle yönünü aşağıya 
çevirdi. Geçtiğimiz hafta başlayan satış baskısının bugün de açılışla beraber kendini hissettirmesini 
bekliyoruz. Gün içerisinde ise haber akışına bağlı olarak BIST100 endeksinin yönünü tekrar yukarıya 
döndürmek için her fırsatı değerlendireceğini düşünmekteyiz. 

 

Satır Başlıkları: 

 Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5’in oldukça üzerinde bir büyüme yakalayacağız. Özel röportaj 
veren Bakan Albayrak, Türkiye’nin kısa vadedeki ekonomik planlarından, Doğu Akdeniz ve 
Karadeniz bölgesindeki enerji kaynağı arama çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede gündem 
maddelerine değindi. 

 Fenerbahçe bankalarla 500 Milyon’luk anlaşmaya vardı. Türkiye Bankalar Birliği ile Fenerbahçe 
anlaşmaya vardı. İki yıl geri ödemesiz 12 yıllık 500 milyon TL kredi alacak sarı-lacivertlilerin takım 
harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek. Ali Koç, şahsi kefalet şartını da anlaşmadan çıkardı. 

 Ticari kredi faizleri yılın zirvesini gördü. Merkez Bankası'nın sıkılaştırma önlemleri kapsamında 
yaptığı örtülü faiz artırımlarının ardından ticari kredi faizleri yüzde 12,85 ile yılın zirvesine çıktı. Bazı 
analistler kredi faizlerindeki yükseliş trendinin Merkez Bankası’nın sıkılaştırma önlemlerine göre 
şekilleneceğini ancak faiz oranlarının yüzde 20’nin üzerine gelmesinin sürpriz olmadığını belirtti. 

 AstraZeneca aşı denemesini durdurdu. AstraZeneca şirketi, klinik denemelerde bir katılımcıda 
ciddi yan etkiler görülmesi üzerine, aşının denemelerine ara verildiğini açıkladı. Firma, aşı 
çalışmalarında öncü olması nedeniyle küresel ölçekte Kovid-19 salgınıyla mücadelenin sembolü 
olmuştu. 

Gün İçerisinde Takip Edilecek Veriler 
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BİST 100: 

Dün endeksin 1089,6 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1102,8 ve en düşük 
1085,23 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,66 azalışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 
12,3044 milyar TL hacimle kapattı. 

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

Direnç: 1099,87 - 1102,94 - 1108,1 

 

Şirket Haberleri: 

TSKB Gayrımenkul (TSGYO): Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, 
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk 
Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 
200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL nominal değerli payların rüçhan hakları, 18 Ağustos – 1 Eylül 2020 tarihleri 
arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223.530,614 
TL nominal değerli paylar 3 – 4 Eylül 2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 
tamamen satılarak sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır. 

Kervansaray Yatırım Holding (KERVN): Şirketimiz ile Deniz Faktoring A.Ş arasında imzalanan 02.05.2019 
tarihli Arabuluculuk Tutanağının (Uzlaşma Tutanağı) eki olmak üzere ve 02.05.2019 tarihli Arabuluculuk 
Tutanağı 2. Maddesinde kabul ve beyan ettiğimiz borçlardan söz konusu Uzlaşma Tutanağı kapsamında 
yapılan ödemeler sonrasında kalan 8.191.734 TL borcumuzun, pandemi dolayısıyla mart ayından bu yana 
taksitlerinin ödenememiş olması nedeniyle, kalan borçlara ilişkin taksitlerin ertelenerek 30/01/2021 
tarihinden başlayacak taksitler halinde ödenmesini kapsayacak şekilde ve ödenemeyen aylara ilişkin 
taksitlerin de 30/06/2021'den başlamak üzere taksit miktarlarına eklenerek kalan ödemelerimizin 
30/01/2021'den başlamak üzere 30/04/2024 tarihine kadar 40 ayda ödenmesi yönünde Deniz Faktoring 
A.Ş ile 08 Eylül 2020 Tarihinde Uzlaşma Ek Tutanağı, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzu 08 Eylül 2020 Tarih 
2020/34 Nolu Kararı ile yapılan yetkilendirme çerçevesinde, imzalanmıştır. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4850 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,4894 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4995 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

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

Güne 8,8175 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8150 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,7944 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 8,8410 - 8,8671 - 8,8877 

EURUSD: 

Güne 1,1777 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1767 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1750 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 1,1812 - 1,1851 - 1,1874 

XAUUSD: 

Güne 1932 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1926 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1912 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1912 - 1892 - 1878 

Direnç: 1946 - 1961 - 1981 

BRENT: 

Güne 40,04 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 39,79 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 38,99 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 41,87 - 43,59 - 44,75 
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