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InvestAZ Yatırım:  

Spor Kulüplerine Brüt Takas 

Dün alınan kararla 4 büyük spor kulübüne brüt takas uygulaması getirildi. Spor kulüplerine “Açığa Satış 
Yasağı”nın yanında "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanmaya başlandı. 

Kısıtlayıcı tedbirler 1 ay boyunca sürecek. Spor kulüpleri bir süredir borsada ciddi bir hacimle ve 
yükselişle işlem görüyordu. 

Sabah seansının açılmasıyla birlikte cari işlemler dengesi açıklanacak. Temmuz ayı için cari denge’nin 2 
milyar dolar açık şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

 

Satır Başları: 

 Yasal takip sayısı yüzde 58 azaldı. Bireysel kredi kartı veya kredi borcundan dolayı yasal takibe 
intikal edenlerin sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 
406 bin kişiye geriledi. 

 Trump: Kovid-19 nedeniyle ülke ekonomisi bir kez daha durdurulmayacak. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının ardından 10,6 milyon istihdam sağladıklarını belirten Trump, "Ülke tarihindeki 
en büyük ekonomik toparlanma yaşıyoruz. Kimse bizim kadar toparlanamadı." dedi. 

 İlk kez bir Wall Street devine kadın CEO. Citigroup Jane Fraser'i CEO'luğa getirdi, böylece ilk kez 
bir kadın, dev Amerikan bankalarından birinin başına geçti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gün İçi Takip Edilecek Önemli Haber Ve Gelişmeler 

Tarih  Saat  Ülke  Para Birimi   Olay  

11 Eylül  10:00  Türkiye  TRY    Cari Hesap (USD) (Tem) 
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BİST 100: 

Dün endeksin 1099,06 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1105,98 ve en 
düşük 1093,58 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,07 azalışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi 
günü 18,912 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1093,1 - 1087,14 - 1080,7 

Direnç: 1105,5 - 1111,94 - 1117,9 

 

11.09.2020 Tarihi İtibariyle Genel Kurulu Olan Şirketler 

 AKFGY  Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

 SEYKM     Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. 

 

11.09.2020 Tarihi İtibariyle Brüt Takas Yasağı Başlayan Şirketler 

 BJKAS  Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

 FENER  Fenerbahçe Futbol A.Ş. 

 GSRAY  Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 

 METUR  Metemtur Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 

 TSPOR  Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 

 VKFYO  Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

 

Şirket Haberleri: 

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket'in 2020 Ağustos ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına 
göre %25 oranında artarak 373,1mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise 
aynı dönemler itibarıyla %33 oranında artarak 229,7mn TL olmuştur. Diğer yandan, ağustos  ayı prim 
üretimi ile beraber Şirket'in 2020 Ocak - Ağustos dönemi prim üretimi bir önceki yıla göre %13 oranında 
artarak 3.097mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim de yıllık olarak %13 
oranında artmış ve 2.067mn TL olmuştur. 

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola İçecek A.Ş. ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında devam 
eden ve salgın süreci nedeniyle beklenenden daha uzun süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 9 Eylül 2020 
mesai saati sonrasında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Sözleşme 01.01.2020-31.12.2021 dönemini 
kapsamaktadır ve imza sürecindedir. Varılan anlaşmaya göre; Toplu İş Sözleşmesi'nin birinci yılı için 
01.01.2020'den itibaren sendika üyesi çalışanlara yapılacak ücret artışı aylık brüt 995 TL'dir. Sözleşmenin 
ikinci yılı için ise brüt aylık ücretlere TÜFE+%3 oranında artış yapılacaktır. Senelik sosyal yardım paketi ilk 
yıl için %16, ikinci yıl için TÜFE oranında artırılacaktır. 

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr     

 

Ayrıca, şirketin Yönetim Kurulu hisse başına 0,83 TL brüt (0,7055 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel 
Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen kar payı ödeme tarihi 9 Ekim 2020'dir. Dünkü hisse kapanış 
fiyatına göre temettü verim oranı %1,83 olarak hesaplanmaktadır.  

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): 18.03.2020 ve 20.07.2020 tarihli Açıklamalarda; Yapı Kredi Bankası 
liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından, 70 ay vadeli 750mn TL tutarında kredi sağlanması 
için Yapı Kredi Bankası ile yetki anlaşması (mandate letter) imzalandığı belirtilmişti. Yapı Kredi Bankası ile 
imzalanan yetki anlaşmasının (mandate letter) süresi 09.09.2020 tarihinde sona ermiş olup; otomotiv 
sektörünün pandemi süreci sonrasında beklentilerin üzerinde canlanması, şirketin söz konusu projeye 
endeksli bir nakit ihtiyacının bulunmaması ve Türkiye distribütörlüğünü yaptığı firmalarca sağlanan finansal 
olanakların beklenen düzeyde gerçekleşmesi dikkate alınarak anlaşma yenilenmemiştir. 

Pegasus (PGSUS, Nötr): Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane 2020 sonuna kadar 6 yeni uçak 
getirmek için 300mn USD ek finansman ihtiyaçları olduğunu ve 2021 sonunda 2019 rakamlarının 
yakalanabileceğine inandıklarını ifade etti. 

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Ağustos ayında yolcu sayısının %64,6 azalışla 2,63mn olduğunu 
açıklamıştır. Yolcu doluluk oranı ise Ağustos'ta 17,2 puan gerilemiş ve %67,6 olmuştur. Ocak-Ağustos 
dönemi yolcu sayısı %61,3 azalmış ve 19,2 milyonu göstermiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 7,5 
puan azalışla %73,8 olarak hesaplanmaktadır. Taşınan kargo-posta, Ağustos'ta %11 azalışla 115.960 ton, 
Ocak-Ağustos'ta %3,3 azalışla 950.164 ton olarak gerçekleşmiştir. Ağustos sonu itibarıyla filodaki uçak 
sayısı 357 seviyesindedir. 

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları (KUYAS): Bedelli sermaye artırımına SPK'dan onay çıkan 
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, 54.437.596 TL'lik mevcut sermayesini halka arz yöntemiyle 
45.562.403 TL artırarak 100.000.000 TL'ye yükseltecek. 

Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): Kurul tarafından bedelsiz sermaye artırımına onay verilen Vakıf Finansal 
Kiralama, 175 milyon liralık mevcut sermayesini kar payından karşılanmak suretiyle 25 milyon lira artırarak 
200 milyon liraya çıkaracak. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4502 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,4619 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4933 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,4047 - 7,3593 - 7,3161 

Direnç: 7,4933 - 7,5365 - 7,5819 

EURTRY: 

Güne 8,8101 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8329 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,8630 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 8,7731 - 8,7388 - 8,6832 

Direnç: 8,8630 - 8,9186 - 8,9529 

EURUSD: 

Güne 1,1814 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1835 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1888 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1771 - 1,1727 - 1,1654 

Direnç: 1,1888 - 1,1961 - 1,2005 

XAUUSD: 

Güne 1947 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1943 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1936 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1936 - 1926 - 1911 

Direnç: 1961 - 1976 - 1986 

BRENT: 

Güne 40,15 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 40,22 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 40,88 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 39,67 - 39,24 - 38,46 

Direnç: 40,88 - 41,67 - 42,1 
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