InvestAZ Yatırım:

Bütçeden İyi Haber
Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 28,2 Milyar TL fazla verdi. Makro göstergelerinde bozulmalar
yaşayan Türkiye ekonomisinde uzun yıllardır fazla veren bütçe dengesi de son yıllarda bozulmaya
başlamıştı. Cari açık ve TCMB rezervlerindeki bozulmayla kur baskısının arttığı dönemde bütçenin verdiği
fazla piyasalara olumlu yansıdı.
TÜİK verilerine göre konut satışları Ağustos ayında 170.408 adet oldu. Temmuz ayında bu sayı 229.357
olmuştu. Pandeminin başlangıcıyla birlikte çakılan konut satışları, parasal gevşeme önlemleriyle birlikte
düşük faiz imkanları sunularak ekonominin toparlanmasına yardımcı olmaya devam etti. Ağustos ile birlikte
artmaya başlayan faiz oranları ile yıl sonuna doğru konut satışlarında düşüş devam edebilir.
13.10.2020 vadeli repo ihalesine gelen tekliflerin toplamı 29.50 milyar TL oldu. Dün TCMB tarafından çok
yüksek meblağda yapılan GLP imkanından sonra bugün de repo ihalesinde minimum basit faiz %11,25 oldu.
Açılan repo ihalesinin toplam tutarı 10 Milyar TL idi.

Satır Başları:





Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 28.2 milyar TL fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos
ayında 28.2 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı denge Ağustos'ta 40.1 milyar TL fazla verdi.
TCMB 3 ay vadeli 1.5 milyar Dolar tutarlı döviz karşılığı TL Swap ihalesi açtı.
Türkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanında, Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı
olarak silahlandırıldığı bildirildi.
İngiltere'de işsizlik koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların gevşetilmesine rağmen yükseldi.
İngiltere'nin iş gücü piyasası için Temmuz ayında işler kötüye gitmeye başladı ve iş kaybı 700.000'e
yaklaşarak hükümet üzerindeki baskıyı artırdı.

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.
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BİST 100:
Endeks güne 1110,55 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1116,64 seviyesini gören BİST 100
endeksinin şu saatlerde 1114,02 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü
hareketlerde ilk direnç 1110,62 seviyesinde bulunuyor.
Destek: 1103,69 - 1100,08 - 1096,76
Direnç: 1110,62 - 1113,94 - 1117,55

Şirket Haberleri:
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş (CRFSA): Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki
çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu
sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı
kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye
artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına ve Şirketimiz esas
sözleşmesinin ''Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün
(14.09.2020) yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahname ekte kamuoyunun bilgisine
sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Creditwest Faktoring (CRDFA): Altınbaş Holding, 15.09.2020 tarihinde Creditwest Faktoring A.Ş payları ile
ilgili olarak, 4,56 TL fiyattan 1.900.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Creditwest Faktoring A.Ş
sermayesindeki Altınbaş Holding’in payları/oy hakları 15.09.2020 itibarıyla %65,5’e düşmüştür.

USDTRY:
Şu saatlerde 7,4959 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,4886 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,4990 ve en düşük 7,4725 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,5048 seviyesinde.
Destek: 7,4687 - 7,4492 - 7,4326
Direnç: 7,5048 - 7,5214 - 7,5409
EURTRY:
Şu saatlerde 8,9108 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8843 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,9213 ve en düşük 8,8768 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,9149 seviyesinde.

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

Destek: 8,8507 - 8,8168 - 8,7864
Direnç: 8,9149 - 8,9453 - 8,9792
EURUSD:
Güne 1,1866 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1886 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1901 ve en düşük 1,1859 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1891 seviyesinde.
Destek: 1,1834 - 1,1805 - 1,1778
Direnç: 1,1891 - 1,1918 - 1,1947
XAUUSD:
Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1958 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1969 en düşük
1955 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1965 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç
1967 seviyelerinde.
Destek: 1942 - 1927 - 1917
Direnç: 1967 - 1977 - 1992
BRENT:
Haftanın ikinci işlem gününe 40,098 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 40,69
en düşük 39,81 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,61 seviyesinde hareket eden emtiada %1,46 artış
gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 40,43 seviyesinde.
Destek: 39,65 - 39,27 - 38,87
Direnç: 40,43 - 40,84 - 41,21

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.
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