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InvestAZ Yatırım:  

Borsalarda Yön Yukarı 

Dünya borsaları genel olarak yukarı yönüne devam ediyor. Amerikan borsalarından başlayan kısa süreli 
satış dalgası bu hafta başlangıcıyla tamamen bitmiş görünüyor. Borsa İstanbul yurtdışı piyasaların 
getirilerine kıyasla geride kalsa da bu olumlu rüzgarla birlikte yükselişine devam edebilir. Dün gelen Sanayi 
Üretimi verileri ekonomik toparlanma noktasında piyasalara destek vermeye devam edecektir. Gözler ise 
kısa vadede Para Politikası Kurulu’nun 24 Eylül toplantısında açıklayacağı faiz kararında olacak. PPK son 
toplantısında faizlerde bir değişikliğe gitmemişti. 

TCMB’den rekor Geç Likidite Penceresi (GLP). Dün Merkez Bankası 10 milyar TL tutarında geleneksel repo 
ihalesi açarak piyasayı %11,29 faiz oranından fonladı. TCMB, dün ayrıca GLP kanalıyla %11,25'ten 14 milyar 
TL fonlama yaptı. Ağırlıklı ortalama fon maliyeti (AOFM) Pazartesi günü itibarıyla %10,35’e yükselmiş oldu.  

Benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirime gidildi. Motorine getirilen 21 ve 17 kuruşluk indirimlerden sonra 
Benzinin litre fiyatına da 11 kuruş indirim yapılmış oldu. 

 

Satır Başları: 

 Türkiye'de günlük vaka sayısı 1700'ü aştı. Türkiye'de korona virüs nedeniyle 63 kişinin daha 
hayatını kaybetti, 1716 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayılarındaki artışla birlikte istatistikler bu yılın 
Mayıs ayındaki sayılara yaklaşmış oldu. 

 Dolar önemli paralar karşısında geriledi. Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen 
Bloomberg Dolar Spot Endeksi geriledi. Avustralya Doları, G-10 paralarının dolar karşısındaki 
yükselişine öncülük etti. 

 Altın Fed öncesinde dolardaki düşüşten güç buldu. Fed'in bu hafta düzenleyeceği kritik politika 
toplantısı öncesinde yükselen spot altın, Pazartesi günü %0.8 yükseldikten sonra %0.5 daha değer 
kazanarak Singapur saati ile 12:30'da ons başına 1967,69 dolara tırmandı. 

 

 

 

Tarih     Saat   Ülke        Para            Birimi Olay 

15 Eylül 11:00 Türkiye   TRY Bütçe   Dengesi (Ağustos) 

15 Eylül 12:00 Amerika USD Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) 

15 Eylül 12:00 Amerika USD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) 
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BİST 100: 

Haftanın ilk işlem gününde endeksin 1107,29 seviyesinden kapandığını izledik. Dün en yüksek 1110,34 ve 
en düşük 1103,41 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,42 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi 
günü 14,4559 milyar TL hacimle kapattı. 

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

Direnç: 1106,04 - 1109,39 - 1114,01 

 

Şirket Haberleri: 

Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Negatif): Şirketin 2020 2.çeyrek (1 Şubat 2020 - 31 Temmuz 2020) ana ortaklık 
net dönem zararı 4,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 20,9mn TL ana 
ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirketin 2. Çeyrek satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %22,3 
oranında azalmış ve 537,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti %19,8 oranında azalan şirketin 
brüt karı ise %24,6 oranında azalmış ve 267,1mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,6puan azalmış ve %49,7 
olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderleri %1,6 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 3,6mn TL gelir 
kaydetmiştir. Faaliyet karı %93,9 oranında azalan şirket finansman tarafında 13,5mn TL gider kaydetmiştir. 
Vergi öncesi zararı 9,1mn TL olan şirketin 2,4mn TL vergi geliri sonrası ana ortaklığa düşen net dönem zararı 
4,6mn TL olmuştur. İkinci çeyrek sonuçlarıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 54,6mn 
TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 27,7mn TL ana ortaklık net dönem karı 
açıklamıştı. 

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden 
payların tamamının (%100), doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 
sermayesinde %70 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı SESA Üretim Yatırımları ve Yönetim 
Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınması ve devir işlemleri 14.09.2020 gerçekleştirilmiş olup, "kapanış" 
işlemleri dün itibariyle tamamlanmıştır. 

Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirketin Ağustos ayındaki yolcu sayısı 2019'un aynı ayına göre %45 azalışla 1,66mn 
kişi olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 14,5 puan azalışla %77,6'yı göstermiştir. 2020'nin ilk 8 ayında yolcu 
sayısı %54 azalışla 9,30mn olurken, yolcu doluluk oranı 5,4 puan azalışla %83 olarak gerçekleşmiştir. 

Indeks Bilgisayar (INDES): Şirket'in % 100 oranında bağlı ortakları olan Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım 
A.Ş.'nin ve Artım Bilişim Çözümleri A.Ş'nin, % 100 oranında bağlı ortağı olan Neteks Teknoloji Ürünleri 
Anonim Şirketi tarafından devir alınmasına devir yolu ile birleşmesine, birleşme raporunun hazırlanmasına 
ve gerekli prosedürlerin tamamlanarak bu hususların ilgili Şirketlerin Genel Kurul'larının onayına 
sunulmasına karar verilmiştir. Katma değerli çözümler sunan ve bilişim sektöründe yedek parça 
ihtiyaçlarını da karşılayan 3 şirketin faaliyet konularının benzer olması dolayısıyla birleşme işlemine karar 
verilmiştir. Şirketin birleşmeye konu olan 3 şirketteki ortaklık payı birleşme öncesi ve birleşme sonrasında 
da %100'dür. Dolayısıyla birleşmenin konsolide mali tablolara bir etkisi olmayacaktır. 
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Jantsa (JANTS): Yönetim kurulu, faaliyetlerin olumlu seyretmesi, hissenin değerinin de olumlu performans 
göstermesi nedeniyle henüz gerçekleşmemiş olan kalan payların geri alım fonunu yatırımlarda kullanmak 
için pay geri alımını iptal etmiştir. Planlanan 7mn TL fondan 3mn TL'lik 106.157 adet hisse alımı yapılmıştır. 
Henüz gerçekleşmeyen kısım için pay geri alımı iptal edilmiştir. Alınan payların da dün tamamının satışı 
gerçekleşmiştir. Hisse dün günü %10 artıda kapamıştır. 

Say Reklamcılık (SAYAS): Şirket dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney 
Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3,9mn EUR 
tutarında teklifinin onaylandığı olduğu daha önce açıklanmıştı. Win & P'ye muhtelif projelerine yönelik 
toplam 1,2mn EUR tutarında 11 kulelik bir teklif daha verildiği duyurulmuştur. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4886 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,4808 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,4687 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 7,5048 - 7,5214 - 7,5409 

EURTRY: 

Güne 8,8843 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8997 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,9149 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 8,9149 - 8,9453 - 8,9792 

EURUSD: 

Güne 1,1866 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1897 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1891 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 1,1891 - 1,1918 - 1,1947 

XAUUSD: 

Güne 1958 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1967 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1967 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 1942 - 1927 - 1917 

Direnç: 1967 - 1977 - 1992 

BRENT: 

Güne 40,1 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 40,04 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne 
alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 40,43 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 40,43 - 40,84 - 41,21 
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