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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Yine Duruldu 

Amerikan hisselerinde dün başlayan olumlu hava hızlı dağıldı. Vadeli işlem kontratları Amerika’da bugün 
eksi açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul ise güne hareketli ve yukarı yönlü başlamasının hemen ardından 
yönünü tekrar aşağıya çevirdi. Dün kapanışa doğru yükselen enerji sektörü bugün satıcılı seyretmekte ve 
endeks üzerinde aşağı yönlü güçlü bir baskı oluşturuyor. 

İşsizlik Haziran döneminde %13,4 olarak gerçekleşti. Sabah seans açılışıyla gelen işsizlik verisi ve detayları 
ile birlikte borsa açılıştaki coşkusunu hızlı yitirdi.  

Avrupa Merkez Bankası’nın mesajlarına odaklanılacak. Bugün TSİ 14:45’te toplanacak olan AMB’den 
gelecek olan sinyallere göre varlık fiyatlarında yön belirlenebilir. Son zamanlarda güçlenene Euro ile ilgili 
atılacak adımlar ve gevşek para politikasının devamı konularında toplantıda söylenen her cümle dikkate 
alınacaktır. 

 

Satır Başlıkları: 

 08.10.2020 vadeli repo ihalesine gelen tekliflerin toplamı 34.98 milyar TL. İhalede ortalama Basit 
faiz 11.28, ortalama bileşik faiz 11,85 olarak gerçekleşti 

 Seyahat uyarısı turizmi vurmaya devam ediyor. Alman hükümetinin 1 Ekim'den itibaren ülkedeki 
salgına göre seyahat uyarısı kararı verecek olması turizmcilerin kaygılarını gidermeye yetmedi. 
Alman turizmciler, seyahat uyarısının bölge bazında olmasını istiyor. Almanya'nın gerekli olmayan 
turistik amaçlı seyahatler konusunda uyarıda bulunduğu ülkeler arasında Antalya, Muğla ve Aydın 
hariç Türkiye de yer alıyor. 

 Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor. Bakan Koca, "Mart ayından beri büyük bir 

mücadele verdiğimiz korona virüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor." ifadelerini kullandı. 

 Türkiye’nin yeni nesil silahları sahaya iniyor. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarında en önemli 

vuruş güçlerinden biri olan tanklar, yerli sistemlerle çok daha korunaklı hale getiriliyor. 

ROKETSAN üretimi zırhların giydirileceği tankların sahada önemli bir kabiliyete daha ulaşacağı 

öngörülüyor. 
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BİST 100: 

Endeks güne 1101,01 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1093,58 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1095,39 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü 
hareketlerde ilk destek 1091,51 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1091,51 - 1083,34 - 1079,19 

Direnç: 1103,83 - 1107,98 - 1116,15 

 

Şirket Haberleri: 

Türk Hava Yolları (THYAO): Ortaklığımızın Ağustos 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki 

gibidir:  

 Ağustos 2019 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı 

döneminde 2,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.  

 Yolcu doluluk oranı Ağustos 2020 döneminde %67,6 olarak gerçekleşmiştir.  

 Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2019 döneminde 130.337 ton iken, 2020 yılının aynı 

döneminde %11'lik azalışla 115.960 tona düşmüştür. 

 

Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  

 Ocak-Ağustos 2019 döneminde 49,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı 

döneminde 19,2 milyon olarak gerçekleşmiştir.  

 Yolcu doluluk oranı 7,5 puanlık azalma ile %73,8 olarak gerçekleşmiştir. 

 Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Ağustos 2019 döneminde 124 milyar iken, 

2020 yılının aynı döneminde %59,2 azalarak 50,6 milyar olarak gerçekleşmiştir.  

 Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2019 döneminde 982.237 ton iken, 2020 yılının aynı 

döneminde %3,3'lük azalışla 950.164 ton olarak gerçekleşmiştir. 

2020 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 357 olmuştur 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş (KLNMA): Bankamızın Dünya Bankası'ndan (IBRD) T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin edeceği 250 milyon ABD doları tutarındaki "Türkiye Acil 
Durum Şirket Desteği Projesi" kredi sözleşmesi 9 Eylül 2020 tarihinde imzalanmıştır. Kredi, COVID-19'dan 
ekonomik olarak etkilenen veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki 
özel sektör işletmelerine (KOBİ) finansmana erişim imkanı sağlanması amacıyla toptan bankacılık 
faaliyetleri çerçevesinde ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri ve faktoring şirketleri aracılığı ile 
kullandırılacaktır. 

Verusaturk G.S.Y.O ( VERUS): 09.09.2020 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 6,75-6,81-TL fiyat aralığından 1.081.000- TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 
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ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
sermayesindeki paylarımız 09.09.2020 tarihi itibariyle %4,998 sınırına düşmüştür. 

Osmanlı Menkul (OSMEN): 09/09/2020 - 09/09/2020 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,01 - 15,01 TL fiyat aralığından 4.910 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 
ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle 
birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/09/2020 
tarihi itibariyle %1,404 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Temapol Polimer (TMPOL): 09/09/2020 - 09/09/2020 tarihinde TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT 
SANAYİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,72 - 7,89 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış  

işlemi ve/veya 144.514 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. 
Bu işlemle birlikte TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki 
paylarım/oy haklarım 09/09/2020 tarihi itibariyle %7,27 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. 
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,4869 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,4889 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,4911 ve en düşük 7,4590 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,4778 seviyesinde. 

Destek: 7,4778 - 7,4669 - 7,4568 

Direnç: 7,4988 - 7,5089 - 7,5199 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,8575 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8397 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,8706 ve en düşük 8,8250 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,8086 seviyesinde. 

Destek: 8,8086 - 8,7729 - 8,7453 

Direnç: 8,8720 - 8,8996 - 8,9353 

EURUSD: 

Güne 1,1803 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1831 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1841 ve en düşük 1,1800 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1840 seviyesinde. 
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Destek: 1,1760 - 1,1716 - 1,1680 

Direnç: 1,1840 - 1,1877 - 1,1921 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1947 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1951 en 
düşük 1942 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1947 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 
direnç 1958 seviyelerinde. 

Destek: 1927 - 1908 - 1896 

Direnç: 1958 - 1970 - 1988 

BRENT: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 40,795 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 
41,24 en düşük 40,52 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,66 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,4 azalış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 39,83 seviyesinde. 

Destek: 39,83 - 38,83 - 38,02 

Direnç: 41,64 - 42,44 - 43,44 
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