InvestAZ Yatırım:

Türkiye Müjde’yi Bekliyor


Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü verdiği müjdeyi bugün açıklayacak. Açıklama hakkında
2 gündür çeşitli tahminler yürütülüyor. Doğu Akdeniz’de petrol rezervi bulunması ve Çin ile
yapılacak swap hattı haberlerinden sonra dün bazı kaynaklar Karadeniz açıklarında Doğalgaz
yatakları bulunduğu iddialarında bulundu.



Reuters’in geçtiği habere göre Gaz rezervinin miktarı 800 milyar metreküp. İngiliz haber servisinin
2 Türk kaynaktan aldığı bilgiye göre Tuna 1 boyunda yer alan bu rezerv Türkiye’nin 20 yıllık enerji
ihtiyacını karşılıyor. Ancak uzmanlar bu kaynakların üretime geçmesinin 7 ila 10 yıl süreceğini
söylüyor.



Dünyada Gaz fiyatları düşmeye devam ediyor. Doğalgazın fiyatı 1997 yılı fiyatlarından işlem
görüyor. Talep eksikliği gaz fiyatları üzerinde baskı oluştursa da, Türkiye’nin Rusya ve İran’dan
toplam enerji ithalatı olan 41 milyar Dolar’lık cari açığı ortadan kaldırabilir.



Müjde öncesinde Dolar yönünü tekrar aşağıya çevirmiş durumda, Borsa’da yukarı yönlü bir açılış
olabilir. Erdoğan’ın öğleden sonra açıklayacağı haber öncesinde Dolar/TL paritesi tekrar 7.30’un
altına geriledi.



Petrol iddiaları ile Tüpraş ve Petkim, Çin Swap iddiaları ile ise ICBC tavana gitmişti. Tüpraş ve
Petkim Çarşamba günü yükselmelerinin ardından dün de %7,04 ve %9,93 yükseliş kaydetmişlerdi.
Bugün de Doğalgaz haberinin üzerine enerji ve bağlantılı firmaları takip ediyor olacağız.

Bugün Takip Edilecek Veriler:
10:00 - TR Türkiye'nin Uluslararası Yükümlülükleri (milyar USD)
10:00 - TR Kapanan Şirket Sayısı (adet)
10:00 - TR Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet)
10:00 - TR Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar USD)
10:00 - TR TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi
17:00 - US İkinci el konut satışları

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:
Dün endeksin 1126,8 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1131,70 ve en
düşük 1113,93 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,19 artışla tamamladı.
Destek: 1116,59 - 1106,37 - 1098,82
Direnç: 1134,36 - 1141,91 - 1152,13

HALKA ARZ


Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenin de yayınlanan bilgilere göre Dinamik Isı Yalıtım
Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin halka arzı SPK tarafından onaylandı. Satış fiyatı 3.52
olarak belirlendi.

Sermaye Artırımı
Bedelli:




Selçuk Gıda Endüstri İthalat İhracat A.Ş.
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ral Yatırım Holding A.Ş

Bedelsiz:





Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Haberleri
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL): Bilindiği üzere bağlı ortaklarından Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.
Şti.'nin ("McDonald's", "Anadolu Restoran") sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerin Birleşik Holding
Limited şirketine ("Alıcı") satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanmış
ve resmi makamların onayını takiben söz konusu devir işleminin 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde
tamamlanmasının öngörüldüğü paylaşılmıştı. Sözleşme uyarınca Anadolu Restoran hisselerine ilişkin devir
bedeli 280.739.431 TL olarak belirlenmişti. Alıcı, Sözleşme'nin imzasını müteakip 2 Şubat 2020 tarihinde
hisse devri ile ilgili onay almak üzere Rekabet Kurumu'na başvurmuştur. Aradan geçen yaklaşık 7 ay
boyunca Rekabet Kurulu'ndan henüz bir onay alınamaması ve Sözleşme süresinin 30 Temmuz 2020
tarihinde sona ermiş olmasından dolayı 20 Ağustos 2020 tarihinde Alıcı ile mevcut Sözleşme'nin süresinin

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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uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalanmıştır. Aradan geçen süre zarfında, özellikle
Nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü
operasyonlar olumsuz etkilenmiş ve dolayısıyla Alıcı'nın talebi doğrultusunda, kapanış günü itibariyle
hesaplanacak net finansal borç miktarı uyarınca hisse devir bedeline bir düzeltme yapılması gereği
doğmuştur. Taraflar, bu doğrultudaki değişikliği ek sözleşmeye yansıtmışlardır.
Turkcell (TCELL): Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ("BTK") nezdinde ilgili mevzuat uyarınca yapılan
başvuruya ilişkin şirkete tebliğ edilen 13 Ağustos 2020 tarihli BTK kararı şu şekildedir: "Turkcell Holding
AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu %51 oranındaki hissenin, ilgili mevzuat çerçevesinde
hisse devrine ilişkin yürütülecek işlemler sonucunda; a. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden
%26,2'sine tekabül eden kısmının Şirkette kontrol unsurunu sağlayacak şekilde Türkiye Varlık Fonu Bilgi
Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, b. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin
hisselerinden %24,8'ine tekabül eden kısmının IMTIS Holdings SARL'a ait olacak şekilde devrine izin
verilmesi, hususlarında karar alınmıştır."
Bera Holding (BERA): Şirketin grup şirketlerinden Komel Enerji San.Tic.A.Ş.'nin 20.08.2020 tarihli Genel
Kurulunda şirket sermayesi 12,5mn TL'den 80mn TL artırılarak 92,5mn TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 80mn
TL'nin tamamı şirketin ortaklarına olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle karşılanmıştır.
Verusa Holding (VERUS): Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri
A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından
açılan Ruhsat ihalelerinden; Kütahya İlinde 3 adet, Çankırı İlinde 3 adet, Ankara İlinde 4 adet maden sahası
ruhsatları ihalelerini kazandığını duyurmuştur. 20.08.2020 (dün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek
ruhsatları satın almıştır.

USDTRY:
Güne 7,2984 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,2734 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,2674 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,2674 - 7,2357 - 7,1921
Direnç: 7,3427 - 7,3863 - 7,4179

EURTRY:
Güne 8,6593 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,6353 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,6102 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,6102 - 8,5631 - 8,5088
Direnç: 8,7116 - 8,7659 - 8,8131
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

EURUSD:
Güne 1,1860 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1875 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1887 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1820 - 1,1778 - 1,1753
Direnç: 1,1887 - 1,1912 - 1,1954
XAUUSD:
Güne 1948 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1944 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1930 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1930 - 1912 - 1899
Direnç: 1960 - 1973 - 1990
BRENT:
Güne 45,454 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 45,462 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 45,825 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 44,699 - 44,034 - 43,572
Direnç: 45,825 - 46,287 - 46,952

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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