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InvestAZ Yatırım:  

Eylül FOMC Sonrası Piyasalar 

Hafta ortasında BIST100 endeksi günü %0,37 düşüşle kapadı. Dün akşam FOMC toplantısı ve Fed’in faiz 
kararı merakla beklenen konuydu ve faizde beklenildiği gibi değişikliğe gidilmedi ve faiz %0 - %0.25 olarak 
bırakıldı. Faiz oranlarında 2023 yılına kadar bir değişiklik beklemediklerini söyleyen Fed Başkanı Powell, %2 
enflasyon hedeflemesinin de devam edildiğini belirtti. İşsizlik için ise bu 2022’ye kadar olan 
projeksiyonlarında aşağı yönlü revizyona gidildi. 

Risk iştahı tekrar düşüyor. Konuşmada yatırım dünyasının en dikkat ettiği konu ise Powell’ın pandeminin 
getirdiği ekonomik belirsizliklere değinmesi oldu. Powell’ın konuşması ile birlikte uzun vadeli resesyon ve 
risk iştahı göstergesi 10Y ve 30Y Amerikan hazine tahvillerinde düşüş gözlemlendi. Küresel piyasalarda risk 
iştahını baskılamaya devam edecek olan Covid-19 ve getirdiği belirsizlik, en önemlisi de belirsizliğin üst 
mecralarda mevzubahsi borsalarda aşağı yönlü baskı oluşturacaktır. Borsa İstanbul’da bugün satıcılı bir 
başlangıç beklenebilir. 

Yurtdışı haber akışına odaklanıyor olacağız. Bugün, Japonya Merkez Bankası basın açıklaması, Euro Bölgesi 
Tüketici Fiyat Endeksi, İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı ve ABD'de yoğun veri akışı olacak. Fed sonrası 
Borsa İstanbul’un ve döviz piyasalarının yön arayışı yurtdışından gelecek olan haber akışıyla belirlenecektir. 

Satır Başları: 

 Trump: Kovid-19 aşısı ekim ortası gibi dağıtıma hazır olabilir. Aşı için bir süredir Ekim tarihini 
veren Trump, Kovid-19'a karşı onay alan bir aşının dağıtılması için yol haritalarını bugün 
açıkladıklarını anımsattı ve: "Bu, Amerikan tarihinde en geniş kapsamlı, en hızlı ve en gelişmiş aşı 
dağıtım programı olacak." diye konuştu. 

 Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi ekonomik görünümü yükseltti. BoJ 
tarafından yapılan açıklamada, deniz aşırı ekonomilerin derin bir depresyondan toparlanıdığı ve bu 
durumun yurt içinde üretim ve ihracat faaliyetlerini desteklemeye yardımcı olacağı vurgusunda 
bulunuldu. 

Gün İçi Takip Edilecek Önemli Haber Ve Gelişmeler 

Tarih      Saat    Ülke    Para Birimi   Olay 

17 Eylül 12:00 Avrupa Birliği   EUR  (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) 

17 Eylül 14:00 İngiltere   GBP   Faiz Oranı Kararı (Eyl) 

17 Eylül 14:00 İngiltere   GBP   (MPC) Toplantı Tutanakları 

17 Eylül 15:30 Amerika    USD   İnşaat İzinleri (Ağu) 

17 Eylül 15:30 Amerika    USD               İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 
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BİST 100: 

Dün endeksin 1107,11 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.116,57 ve en 
düşük 1.104,69 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,37 azalışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi 
günü 11,403 milyar TL hacimle kapattı.  

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

Direnç: 1114,22 - 1121,34 - 1126,1 

 

Şirket Haberleri: 

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DNISI): Firmamızın halka arzı ile ilgili 
olarak 21.08.2020 tarihinde KAP'da yayınlanan İhraççı Bilgi Dökümanı'nın 5.2.1. numaralı maddesi, 18. 
Sayfası ile Fiyat Tespit Raporu'nun 25. Sayfasında belirtildiği üzere, halka arz gelirinden ayrı olarak Firmamız 
öz kaynakları ile yeni bir Poliolefin Köpük Ekstrüderine sahip olacağımızı belirtmiştik. 

2018 yılında açık gözenekli poliolefin köpükler ile ilgili KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesini başarıyla 
tamamlayarak proje kapsamında bir ekstrüder makinesinin ana parçaları olan vida ve kovan ekipmanlarını 
destek kapsamında almıştır. 16 yıllık sanayi geçmişi ve imalat deneyimi ile tasarımı tamamen kendine ait 
olan yeni bir Polietilen köpük üretim hattını projelendirmiştir. 

2020 Mayıs ayından itibaren bu üretim hattı ile ilgili diğer tüm makine parçalarını, elektrik ve elektronik 
aksamlarını da tedarik ederek, montaj ve üretimini kendi imkanları ile başarı ile tamamlamıştır. 

Ambalaj ve yalıtım amaçlı PE köpük üretim kapasitemizi yaklaşık %20 oranında artırması beklenen bu 
yatırımımız, aynı zamanda üretim performansı ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama yönünde fayda 
sunması, makinenin düşük enerji tüketimi ve yüksek üretim performansı ile de maliyet avantajı sağlaması 
beklenmektedir. 

Toplam 481.107,45 TL yatırım bedeline sahip olan 5. Polietilen Köpük Üretim Hattımız 15.09.2020 tarihi 
itibari ile devreye alınmıştır. 

Yatırımımızın, Ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz. 

Derlüks Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DERAS): 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde 
bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Tuzla ilçesinde 
bulunan dükkân vasıflı gayrimenkul 1.100.000 TL değerle Şahin Dursun'a satılmıştır. Oluşan 128.000 TL 
(Vergi Usul Kanununa göre) – 200.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl 
değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. 

http://www.investaz.com.tr/


 

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     

 

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM): Seyitler Kimya A.Ş.'nin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli 
olan "Fastplast" markasının hukuksuz kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 
Mahkemesi'nde açtığı 2015/156 E. sayılı markaya tecavüzün önlenmesi ve şirketimiz aleyhine açılan 
(birleşen) markanın hükümsüzlüğü davasında; yerel mahkeme şirketimiz tarafından açılan davayı kabul 
etmiş ve davalıların şirketimiz aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise reddetmiştir.  

Yargıtayın, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin kararını eksik inceleme nedeniyle bozması ve 
davanın yeniden görüşülmek üzere mahkemeye gönderilmesi ile 2020/4 E. numarası alan davanın 
bugün(16.09.2020) yapılan celsesinde; İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi "Yargıtayın bozma 
kararına uymuş, taraflara esas hakkında beyanları için süre vererek yeni celse için  09 Aralık 2020 tarihine 
gün vermiştir."  

Diğer taraftan, Şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı 
davasının bugün (16.09.2020) yapılan celsesinde ise; "2020/4 E. numaralı davanın kararının 
kesinleşmesinin beklenmesine, bilirkişi incelemesinin yenilenmesi talebinin de ilgili davanın kararının 
kesinleşmesinin ardından değerlendirilmesine" karar verilmiş, dava tarihi olarak 09.12.2020 tarihi 
belirlenmiştir.  

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): 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 60,1mn 
USD'ye satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Satışın 38,5mn USD'lik kısmı satış anında nakden ve defaten 
tahsil edilmiş, 72 MW'a kadar yapılacak olan kapasite artırımı için kalan 21,6mn USD bakiyenin ise gerekli 
tüm yatırım izinlerinin alınmasından sonra yapılması konusunda anlaşılmıştı. Kapasite artırımı kapsamında 
20 adet türbinin 18 tanesinin izin süreçleri tamamlanmış; projeye başlanmış ve Aksa Enerji tarafından 
15,5mn USD bakiye tahsil edilmişti. Kalan 2 türbin için de izin süreçleri tamamlanmış olup, satış tutarından 
kalan 2,16mn USD bakiye 15.09.2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmiştir. 

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif): Şirket'in 2020 Ağustos ayındaki toplam prim üretimi yıllık %127 
oranında artarak 140mn TL'ye çıkmıştır. Böylece ağustos ayı prim ürtimi ile birlikte Şirket'in 2020 Ocak - 
Ağustos dönemine ait brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %86 oranında artarak toplam 
1,22milyar TL'ye yükselmiştir. 

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu'nca 16 Eylül 2020 tarihinde 
alınan karar ile, 6102 sayılı Kanun'un Geçici 13/1. maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nca 17.05.2020 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde kâr dağıtım önerisi yapılması ve Genel Kurul'un 
olağanüstü toplantıya çağrılması ve Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Teklif edilen kar 
payı brüt 0,1231858 TL (0,1231858 TL)'dir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 13.10.2020'dir. 
Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %0,7'dir. 

İş Bankası (ISCTR, Nötr): 5 milyar TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı 
sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade 
ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik alınan karar kapsamında SPK'ya 
gerekli başvuruda bulunulmuştur. 
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Sasa Polyester, Bossa Ticaret (SASA, Nötr; BOSSA, Nötr): Şirkete ait Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesindeki (AOSB) atıl durumda bulunan arsanın 16.09.2020 tarihinde, 20,5mn TL bedel ile Bossa Ticaret 
ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş'ye satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. 

Şişe Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Trakya Cam, Soda Sanayi ( SİSE, ANACM, DENCM, TRKCM, SODA, 
Nötr): Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., 
Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devralınması suretiyle Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
("Şişecam") bünyesinde birleşilmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") kapsamında genel kurul toplantısı 28 
Ağustos 2020 tarihinde yapılmış ve Birleşme İşlemi onaylanmıştı. 

Onaylanan Birleşme İşlemi kapsamında, ayrılma hakkı kullanımı 3 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup, 23 
Eylül 2020 tarihinde sona erecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesi ile birlikte, Şişecam 
sermayesinde yapılacak olan sermaye artırım tutarı kesinleşecektir. Sermaye artırım tutarının kesinleşmesi 
üzerine, kesinleşen sermaye artırımını içerir Şişecam Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi 
tadil metni Şişecam Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır. 

Birleşme İşlemi, Şişecam sermayesinde gerçekleştirilecek olan sermaye artırımının ve diğer esas sözleşme 
değişikliklerinin tescili için 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurularının 
yapılması planlanmaktadır. Söz konusu başvurular kapsamında, Birleşme İşlemi'nin, Şişecam sermaye 
artırımının ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmesi 
hedeflenmektedir. 

Işıklar Enerji (IEYHO): Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin 144,7mn TL olan 
sermayesinin 140mn TL (geçmiş yıl zararlarından) azaltılarak 4,7mn TL' ye düşürülmesine ve eş zamanlı 
olarak 140mn TL (70mn TL Işıklar Holding A.Ş.'den + 70mn TL Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş.'den olmak 
üzere) artırılmak suretiyle 144,7mn TL'ye yükseltilmesi işlemi, 14.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 

 

USDTRY: 

Güne 7,5052 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,5111 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,5246 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 7,5246 - 7,5427 - 7,5661 

EURTRY: 

Güne 8,8597 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8398 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,8392 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 8,9053 - 8,9387 - 8,9714 
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EURUSD: 

Güne 1,1817 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1763 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1776 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 1,1870 - 1,1924 - 1,1965 

XAUUSD: 

Güne 1960 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1942 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1948 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1948 - 1937 - 1925 

Direnç: 1972 - 1985 - 1996 

BRENT: 

Güne 42,67 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,93 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 41,52 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 43,32 - 43,97 - 45,12 
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