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InvestAZ Yatırım:  

Dolar’da Kritik Seviye Aşıldı 

Dolar/TL’de kritik 7,50 seviyesi akşam seansında geçildi. Temmuz ayındaki 6,85 seviyesinden sonra kurda 
7,50 seviyesi bir süredir güçlü bir direnç görevi görüyordu. Fed’in faiz kararı öncesi Türk Lirası ABD Doları 
karşısında yeniden değer kaybetmeye başlayarak 7,5036’ya geldi. Dolar’da başlayan hafif yükselişle birlikte 
Borsa İstanbul da gün içindeki getirilerinin hepsini geri vererek eksiye dönmüş oldu. Bugün en çok dikkat 
çeken borsa endekslerinden biri ise %3,50 artışla turizm endeksi XTRZM oldu. 

Konut Fiyat Endeksi (KFE) artış kaydetti. KFE, 2020 Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,4, önceki yılın 
aynı ayına göre %25,8 artış göstererek 141,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerle konut yatırımcıları, yılın 
ilk 7 ayında %17 getiri elde etmiş oldu. Finansal enstrümanlar arasında en yüksek getiriyi %53 ile altın 
sağlarken BİST100 Endeksi yatırımcısına %2 değer kaybettirmiş oldu. 

 

Satır Başları: 

 Türkiye'de ilk Covid-19 aşısı yapıldı. Koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye’de Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk 

dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı. 

 Goldman Sachs: Piyasalarda 2020 sonunda rekor yükselişler olacak. Goldman S&P 500 için yıl 

sonu tahmininin 3,600 seviyesinde olduğunu söyledi. Bu da pazartesi günü 3,383 seviyesi 

kapanışına kıyasla %6’lık bir yükselişe işaret ediyor. 

 Türk Reasürans/Eren: 'İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma 

hedefine ulaşacağız". Türk Reasürans AŞ'nin ilk 6 aydaki prim üretiminin 597 milyon TL'ye 

ulaştığını ifade eden Eren, yıl sonu hedefinin 1 milyar TL'nin üzerine çıkarmak olduğunu bildirdi. 

 TCMB, kotasyon repo imkanı ile 9.92 milyar TL verdi. 

 ABD'de perakende satışlar ağustosta beklenenden az arttı. ABD'de perakende satışlar, Ağustos 

ayında aylık olarak %0,6 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseldi. 

 

 

 

 

 

BİST 100: 

Güne 1113,54 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1116,57 en düşük 1104,69 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1106,28 seviyesinde hareket ediyor. 
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Günü %0,45 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 10,0321 milyar 

TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1099,03 seviyesinde. 

Destek: 1099,03 - 1086,81 - 1076,98 

Direnç: 1121,08 - 1130,91 - 1143,13 

 

Şirket Haberleri: 

AKSA Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN): Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin satışına ilişkin yayımladığımız 

15.06.2017 ve 01.12.2017 tarihli KAP bildirimlerinde de belirttiğimiz üzere 28 MWm (27 MWe) kurulu güce 

sahip Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan 

Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.'ne 60.100.000,00 USD'ye ("Şirket Değeri") satışı konusunda anlaşmaya 

varılmıştı.  

Satışın 38,500,000.00 USD'lik kısmı satış anında nakden ve defaten tahsil edilmiş, 72 MW'a kadar yapılacak 

olan kapasite artırımı için kalan 21.600.000,00 USD bakiyenin ise gerekli tüm yatırım izinlerinin 

alınmasından sonra yapılması konusunda anlaşılmıştı.  

13.04.2020 tarihli kap duyurumuzda da belirtildiği gibi, kapasite artırımı kapsamında 20 adet türbinin 18 

tanesinin izin süreçleri tamamlanmış; projeye başlanmış ve Aksa Enerji tarafından 15.185.249,27 USD 

bakiye tahsil edilmişti. 

Kalan 2 türbin için de izin süreçleri tamamlanmış olup, satış tutarından kalan 2.160.000,00 USD bakiye 

15.09.2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmiştir. 

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): Şirketimize Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki (AOSB) 

atıl durumda bulunan arsanın 16.09.2020 tarihinde, 20.500.000 Türk Lirası bedel ile Bossa Ticaret ve Sanayi 

İşletmeleri T.A.Ş'ye satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. 

BOSSA Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA): Şirketimizin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 

Bölgesindeki fabrikasına bitişik konumda yer alan, mülkiyeti Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olan 64.000 

m2 büyüklüğündeki arsa 20.500.000 TL bedel ile satın alınmış olup, toplam bedel nakden ödenmiştir. 

Sözkonusu arsanın, Şirketimizin gelecekteki yatırım planları kapsamında üretim tesislerinin genişletilmesi 

ve kapasitenin artırılması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

USDTRY: 
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Güne 7,4920 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,5077 en düşük 7,4778 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5061 seviyesinde hareket eden kur günü %0,19 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,5030 seviyesinde. 

Destek: 7,4765 - 7,4613 - 7,4500 

Direnç: 7,5030 - 7,5143 - 7,5295 

EURTRY: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 8,8781 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,9060 

en düşük 8,8621 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8693 seviyesinde hareket eden kur günü %0,08 azalışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,8512 seviyesinde. 

Destek: 8,8512 - 8,8263 - 8,7912 

Direnç: 8,9113 - 8,9463 - 8,9713 

EURUSD: 

1,1849 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1882 en düşük 1,1809 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1816 seviyesinde hareket eden parite günü %0,26 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1824 seviyesinde. 

Destek: 1,1824 - 1,1801 - 1,1763 

Direnç: 1,1885 - 1,1923 - 1,1946 

XAUUSD: 

Güne 1955 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1974 en düşük 1950 seviyelerini gördü. 

Şu saatlerde 1960 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,28 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 

altın için ilk direnci 1968 seviyesinde. 

Destek: 1944 - 1935 - 1921 

Direnç: 1968 - 1982 - 1992 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 41,12 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,27 en 

düşük 41,02 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,94 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,19 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 41,56 seviyesinde. 

Destek: 40,16 - 39,29 - 38,77 

Direnç: 41,56 - 42,08 - 42,95 
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