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InvestAZ Yatırım:  

BIST’te Yerli Yatırımcı Rekoru 

Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı rekoru kırıldı. Ağustos sonu rakamlarına göre yerli yatırımcı sayısı 
1.676.196 ile rekor kırdı. Yabancı yatırımcıların portföy çıkışları 2020 yılı başından beri rekor seviyelere 
ulaşmıştı. Hafta sonundan itibaren gelen yurtdışı ve yurtiçi karışık haber akışı ile BIST’in haftaya pozitif 
başlaması bekleniyor. 

Moody’s Türkiye’nin notunu indirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Fitch’den 
sonra Türkiye’nin kredi notunu indirdi. Yeni not ile Türkiye borçlanma araçları tarihinin en kötü kredi 
notuna sahip olmuş oldu. 

Doğu Akdeniz konusunda anlaşma yakın olabilir mi? Savunma bakanı Hulusi Akar, ekibiyle birlikte Antalya 
Kaş’a gitti. Yunanistan kanadından yetkililerin de bölgeye yakın Yunan adalarında kaldığı bilgisi, tarafların 
diplomasi tarafında yol katettiğine işaret ediyor olabilir. 

Piyasalar Sanayi üretim rakamlarını takip ediyor olacak. Sabah seansının başlamasıyla birlikte açıklanacak 
olan Sanayi üretimi, piyasaların haftanın ilk işlem gününde yönünü bulması açısından çok önemli. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı rekoru kırıldı. Ağustos sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 
676 bin 196 ile tüm zamanların zirvesini gördü 

 Altın Fed haftasında değer kazandı. Fed’in kritik toplantısı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 
15-16 Eylül'de olacak. Politika yapıcılarının, toplantı sonrası açıklamada, gösterge faizin sıfır 
seviyesi yakınında daha ne kadar kalacağı konusundaki mevcut yönlendirmesinde bir değişikliğe 
gitmesi beklenmiyor 

 

Gün İçi Takip Edilecek Önemli Haber ve Gelişmeler 

Tarih   Saat  Ülke   Para Birimi      Olay 

14 Eylül 10:00 Türkiye TRY   Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem) 

14 Eylül 10:00 Türkiye TRY  Türkiye Perakende Satışları (Aylık) 

14 Eylül 10:00 Türkiye TRY   Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) 

14 Eylül 12:00 Euro Bölges  i EUR Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem) 

14 Eylül 12:00 Euro Bölgesi   EUR Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem) 
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BİST 100: 

Cuma günü endeksin 1102,7 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1104,76 ve 
en düşük 1096,79 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,33 artışla tamamladı. Cuma günü BİST 100 
endeksi günü 14,5070 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1098,07 - 1093,45 - 1090,1 

Direnç: 1106,04 - 1109,39 - 1114,01 

 

Şirket Haberleri: 

Çelebi Hava (CLEBI, Nötr): Şirketin Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde mukim, 100mn Tanzanya Şilini 
sermayesinde %65 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Celebi Tanzania, Tanzanya Sivil Havacılık Otoritesi 
("TAA") tarafından verilmiş sahip olduğu lisans kapsamında, Tanzanya sivil havacılık mevzuatı gereği, 
Tanzanya'daki havalimanlarında yer hizmetleri imtiyazı kazanma hakkı elde etmişti. Bu kapsamda, Celebi 
Tanzanya, yaptığı başvuru kapsamında, Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası 
Havalimanı'nda 5 yıl süre ile havalimanı yer hizmetleri verme imtiyazı elde etmiştir. Söz konusu imtiyaz 
sözleşmesi imzalanmış olup 5 yılın sonunda bir 5 yıl daha uzatılabilecektir. 

Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin, en iyi teklifin Şirket 
tarafından verildiği ve ihaleye ilişkin davet mektubunun Şirkete iletilmiş olduğuna dair ihale sonucu bilgisi 
kamuya açıklanmıştır. Söz konusu ihale ile ilgili iş artışı gerçekleşmiş olup mevcut sözleşmeye yaklaşık 93,7 
milyon TL bedelli 34 adet solo tip dizel otobüs ve 26 adet körüklü tip dizel otobüs ile bu araçların 5 yıllık 
bakımı ilave edilmiştir. Söz konusu iş artışına ilişkin teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde 
tamamlanması planlanmaktadır. 

Ceo Event Medya (CEOEM): Şirket tarafından, yurtdışına medikal nitril eldiven satışı gerçekleştirmek üzere, 
dış ticaret şirketine 2,1mn TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir. 

Fenerbahçe Futbol (FENER): Şirket ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 
Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1mn TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına 
ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. 

Lokman Hekim (LKMNH): Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda Elazığ Şehir Hastanesinin işletmecisi 
Rönesans Holding şirketlerinden Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hizmetlerinin 01.08.2018 tarihinden itibaren beş yıl süreyle sunulması hususunda anlaşma 
imzalandığına ilişkin bilgi vermişti. T.C. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. 
arasındaki Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Elazığ Şehir Hastanesi sözleşmesinin tadil edildiği duyurulmuştur. 
Buna göre Rehabilitasyon Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme kapsamından çıkartılmış olup 
Rehabilitasyon Hizmetleri Bakanlık tarafından sunulacaktır. Rehabilitasyon Hizmetlerinin proje 
kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi neticesinde Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile 
Şirket arasında 11.09.2020 tarihinde imzalanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Sunum sözleşmesi  
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konusuz kalmış olup, ilgili sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatıyla sona ermiştir. Şirketin Elazığ Şehir 
Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon işinde çalışanlarına ilişkin tüm yükümlülükleri ve sabit kıymet 
bedelleri Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. tarafından karşılanacağı, sözleşmenin sona ermesi 
nedeniyle şirkete herhangi bir zarar ve yükümlülük doğmayacağı belirtilmiştir. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4753 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,4808 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4915 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,4503 - 7,4242 - 7,4090 

Direnç: 7,4915 - 7,5067 - 7,5328 

EURTRY: 

Güne 8,8492 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8713 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,8853 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,8176 - 8,7777 - 8,7498 

Direnç: 8,8853 - 8,9132 - 8,9530 

EURUSD: 

Güne 1,1846 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1848 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1815 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1815 - 1,1783 - 1,1753 

Direnç: 1,1877 - 1,1907 - 1,1939 

XAUUSD: 

Güne 1940 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1946 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1951 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1934 - 1927 - 1916 

Direnç: 1951 - 1961 - 1968 
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BRENT: 

Güne 40,17 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 40,26 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 40,6 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 39,63 - 39,18 - 38,65 

Direnç: 40,6 - 41,13 - 41,57 
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