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InvestAZ Yatırım:  

Borsada Tombul Parmak? 

Borsa İstanbul’da kapanışa doğru Turkcell öncülüğünde sert bir satış dalgası başladı. Gün boyu pozitif 
seyreden BIST100 endeksinde Turkcell hisselerinin satışlarıyla başlayan dalgada endeks, günlük tüm 
getirilerini geri vererek eksiye geçti. Kapanışa yaklaşırken endeks tekrar pozitif seyrine geri dönmüş 
bulunuyor. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalara oldukça olumlu yansıyan merkezi bütçenin verdiği 
fazla ve Ağustos ayı konut satışlarından sonra oluşan primler kapanışa doğru geri verilmiş oldu. Dolar/TL 
gün boyu yatay seyrederken altın fiyatındaki düşüş gelişmekte olan ülkelere olan risk iştahındaki artışı 
destekledi. 

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO karargahında yapılan toplantı sona erdi. Türkiye-
Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik 
toplantı bitti. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020'de yapılması planlanıyor. 

Spor kulüplerinde satış devam ediyor. Borsada spor kulüpleri endeksi sert düşüşüne ara vermeden devam 
ediyor. 2020-2021 sezonunun başlamasıyla birlikte hareketlenmesi beklenen kulüp hisselerindeki aralıksız 
satış dalgası, piyasalarda yukarı yönlü hareketin momentumunun önünde duran engellerden biri olarak 
göze çarpıyor. 

 

Satır Başları: 

 Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ile masaya oturulabilir. Yunanistan Başbakanı Miçotakis 
"Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı. 

 New York Fed imalat endeksi Eylül'de beklentiyi aştı. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi 
imalat endeksi, Eylülde piyasa beklentisini geride bırakarak 17 değerine yükseldi. 

 ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 198 bin 148'e yükseldi. 

 ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri karşılayamadı. ABD'de sanayi üretimi, ağustosta 
aylık %0,4 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.  
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BİST 100: 

Güne 1110,55 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1118,7 en düşük 1096,65 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1109,7 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,22 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 15,8110 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1110,62 seviyesinde. 

Destek: 1103,69 - 1100,08 - 1096,76 

Direnç: 1110,62 - 1113,94 - 1117,55 

 

Şirket Haberleri: 

Galatasaray Sportif (GSRAY): Şirket borsada oluşan fiyat hareketlerinden yararlanarak 14.09.2020 
tarihinde 1.700.000 TL nominal tutarlı, 4,00-4,01 aralığından pay satımı gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
açıklamada: “14/09/2020 - 14/09/2020 tarihinde GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 4,00 - 4,01 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 
1.700.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle 
birlikte GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 14 
/09/2020 tarihi itibariyle %60,55 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin 
bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır” denilmiştir. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4886 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4990 en düşük 7,4725 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4869 seviyesinde hareket eden kur günü %0,02 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,4687 seviyesinde. 

Destek: 7,4687 - 7,4492 - 7,4326 

Direnç: 7,5048 - 7,5214 - 7,5409 

EURTRY: 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,8843 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,9213 
en düşük 8,8613 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8776 seviyesinde hareket eden kur günü %0,08 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,8507 seviyesinde. 

Destek: 8,8507 - 8,8168 - 8,7864 

Direnç: 8,9149 - 8,9453 - 8,9792 
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EURUSD: 

1,1866 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1901 en düşük 1,1839 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1856 seviyesinde hareket eden parite günü %0,06 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1834 seviyesinde. 

Destek: 1,1834 - 1,1805 - 1,1778 

Direnç: 1,1891 - 1,1918 - 1,1947 

XAUUSD: 

Güne 1958 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1972 en düşük 1948 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1953 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,2 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk desteği 1942 seviyesinde. 

Destek: 1942 - 1927 - 1917 

Direnç: 1967 - 1977 - 1992 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 40,1 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 40,71 en 
düşük 39,81 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,23 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,53 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 40,43 seviyesinde. 

Destek: 39,65 - 39,27 - 38,87 

Direnç: 40,43 - 40,84 - 41,21 
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