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InvestAZ Yatırım:  

Borsa İstanbul Pozitif Ayrıştı 

Borsa İstanbul küresel piyasaların düştüğü günde akşam seansında toparladı. Güne satıcılı başlayan 
endeks zararını geri alarak günü pozitif kapamaya hazırlanıyor. Dolar/TL’deki ateş henüz sönmüş olmasa 
da olumsuz yurtdışı haber akışının olduğu bugün BIST100 endeksi pozitif ayrışmış oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle 5 milyar TL 
fonlama sağladı. İhalede en düşük basit faiz %11,29, ortalama %11,33, en yüksek %11,55 oldu. TCMB’nin 
yayınladığı Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre Merkez’in brüt döviz rezervleri 400 milyon dolar 
artarak 45.281 milyar dolara çıktı. Aynı zamanda altın rezervleri 243 milyon dolara artarak toplamda 42 
milyar 908 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez’in toplam rezervi 88 milyar 189 milyon dolar oldu. 

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. İngiltere Merkez Bankası bugünkü toplantısı 
sonucunda faiz oranını değiştirmeyerek 0.1 oranında sabit bıraktı. 

 

Satır Başları: 

 Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi miktarı 20,9 milyar dolar oldu. Merkez Bankasının yayınladığı 
haftalık bültene göre yabancıların 11.09.2020 tarihi itibariyle hisse senedi miktarı 20,9 milyar 
dolara olarak gerçekleşirken DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) miktarı ise 5,6 milyar dolar oldu.  

 Türkiye Sigorta lider bir sigorta şirketi olarak işe başladı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla 
Benli’nin yaptığı açıklamaya göre "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 
dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı." İfadelerini kullandı. 
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BİST 100: 

Güne 1105,74 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1107,53 en düşük 1102,9 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1102,92 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,38 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 4,4732 milyar TL 

seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1102,34 seviyesinde. 

Destek: 1102,34 - 1097,58 - 1090,46 

Direnç: 1114,22 - 1121,34 - 1126,1 

 

Şirket Haberleri:  

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): Şirketimiz projelerinden Torkam İnşaat ve 

Yatırım A.Ş. taahhüdü altında bulunan Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde, 

(Temaşehir Konya) 37595 Ada 3 Parsel Konut Alanlarının ve 37594 Ada 6 Parselde bulunan Dini Tesisin 

kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 15.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Şirketimiz projelerinden Kocaeli Körfezkent Ticaret ve Kur'ân Kursu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre 

Düzenleme İşi'nin kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 15.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

İhaleye katılan İstekliler ve teklifleri içeren doküman ekte yer almaktadır İsteklilere ait teklif zarfları 

içerisindeki belgelerin, ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale 

sonuçlandırılacaktır. 

Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A.Ş.(IEYHO): 27.05.2020 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz, 

bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin iştirakleri olan, gayri faal Şatokalecik Şarapçılık A.Ş., Kalecik Şarap 

Pazarlama Ltd. Şti. ve Likya Şarapçılık İmalat ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlerin Işıklar İnşaat ve 

Turizm İşletmeleri A.Ş. ile birleştirilmek suretiyle tasfiyesiz infisah etmeleri 16.09.2020 tarihi itibarıyla tescil 

olmuştur. 

Sumaş Suni Tahta Ve Mobilya Sanayi A.Ş.( SUMAS): Şirketimizin 10/09/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı 

olağan genel kurul toplantısında, 01.01.2019 / 31.12.2019 döneminde oluşan 11.023.193,60 TL net 

dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt 

% 35'i oranında olmak üzere 2.178.540,00 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 30 Eylül 2020 

tarihini geçmemek üzere belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KATMR): Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 3.250.000 $ 

(ÜçMilyonİkiYüzElliBinDolar) tutarında Güvenlik Araçları siparişi almıştır. Teslimatlar 2020-2021 yılları 

içerisinde yapılacaktır. 

 

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş.(CUSAN): Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi 

ve Ticaret A.Ş., Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" 

projesi kapsamında cephe işlerinin yapımı için görüşmelere başlamıştır. Görüşmeler ile ilgili gelişmeler 

kamuoyuyla paylaşılacaktır. 
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Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri (PAPIL): Papilon AŞ, savunma güvenlik teknolojileri uzmanlığını ve 

bu konudaki üretici kabiliyetini günlük hayata da uygulama çalışmalarına devam etmektedir. Bu 

kapsamdaki Ar-Ge çalışmalarının ilk çıktısı olan selfi-biyometrisi mobil platformu, See&Sign, son kullanıcı 

test sürüşüne başlamıştır. Hem bireyler hem de dijital platformlar için kolaylaştırıcı yenilikler içeren 

See&Sign teknolojisinin test sürüşüne, tüm yatırımcılarımız ve teknoloji ilgilileri davetlidir.  

 

USDTRY: 

Güne 7,5052 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,5483 en düşük 7,4870 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5474 seviyesinde hareket eden kur günü %0,55 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,5246 seviyesinde. 

Destek: 7,4831 - 7,4597 - 7,4416 

Direnç: 7,5246 - 7,5427 - 7,5661 

EURTRY: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 8,8597 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 

8,9155 en düşük 8,7987 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9071 seviyesinde hareket eden kur günü %0,4 

artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,9053 seviyesinde. 

Destek: 8,8392 - 8,8066 - 8,7732 

Direnç: 8,9053 - 8,9387 - 8,9714 

EURUSD: 

1,1817 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1822 en düşük 1,1738 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1803 seviyesinde hareket eden parite günü %0,12 azalışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1776 seviyesinde. 

Destek: 1,1776 - 1,1734 - 1,1681 

Direnç: 1,1870 - 1,1924 - 1,1965 

XAUUSD: 

Güne 1960 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1961 en düşük 1938 seviyelerini gördü. 

Şu saatlerde 1944 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,77 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 

altın için ilk desteği 1948 seviyesinde. 

Destek: 1948 - 1937 - 1925 

Direnç: 1972 - 1985 - 1996 

BRENT: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 42,67 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,77 

en düşük 41,92 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,32 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,82 azalışla  
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kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 41,52 seviyesinde. 

Destek: 41,52 - 40,37 - 39,72 

Direnç: 43,32 - 43,97 - 45,12" 
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