InvestAZ Yatırım: TCMB Piyasaya 10 Milyar TL Verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 547 milyon 500 bin lira tutarında, 26 Ağustos 2020 valörlü, 21 Ağustos 2024
itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Merkez Bankası, 15 Eylül vadeli 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi açtı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "AB, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'ın yanında"
dedi.
Almanya'da IFO iş ortamı Endeksi ayında 92.1'lik beklentilere karşın 92.6 düzeyinde gerçekleşti. Endeks
Temmuz ayında 90.4 seviyesindeydi.
ABD'de tüketici güveni Ağustos ayında 91.7 seviyesinden 84.8 seviyesine düştü.

BİST 100:
Güne 1114,05 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1118,24 en düşük 1091,59
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1095,24 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %-1,19 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 15,3521 milyar
TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1103,74 seviyesinde.
Destek: 1103,74 - 1099,05 - 1091,86
Direnç: 1115,62 - 1122,81 - 1127,5

Şirket Haberleri
ALKIM: Alkim Kimya'nın Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri'nde yapılacak yeni kapasite artışı için ÇED
başvurusu bugün yapılmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri'nde yılda
390.000 ton sodyum sülfat üretimi gerçekleştirilecektir.
KARSN: Karsan, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Şirketin tüm
lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için "Kısa Çalışma Ödeneği" desteğinin 1 ay süreyle uzatılarak 1 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacağı, Şirketin 1 Temmuz 2020 tarihli açıklamasında
duyurulmuştu. Kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında
yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Şirketin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için
"Kısa Çalışma Ödeneği" desteği yeniden 1 ay süreyle uzatılmış olup, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında
Kısa Çalışma uygulamasında yeniden herhangi bir uzatıma gidildiği takdirde, Şirketin üretim planları
değerlendirilerek ilgili karara uyum sağlanacaktır.
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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TCELL: Turkcell Holding, 545,6 milyon adet (%24,8) Turkcell hissesini borsada işlem görmesi için kaydettirdi.
Bu kaydedilen hisselerin daha önce açıklanan hisse işlemler kapsamında Imtis Holding tarafından alınacak
olan hisseler olduğu belirtilmektedir.
DOHOL: Doğan Holding, sermayesine %75 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim")'nin 20.07.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu
Kararı'na istinaden, 200.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle
320.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına, bu çerçevede
nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 90.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verildi.
ENKAI: Enka İnşaat tarafından kendi payları ile ilgili olarak 6,54 TL ortalama fiyattan 461 bin adet alım işlemi
gerçekleştirilmiştir.
GLYHO: Global Yatırım Holding, 21.08.2020 tarihinde, yabancı bir kurumsal yatırımcıya hisse başı 4,25 TL
ortalama fiyattan 15.000.000 (şirket sermayesine oranı %4,6028) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiştir.
Satış işlemleri sonrasında sahip olunan GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %3,0019'a gerilemiştir.

USDTRY:
Güne 7,3779 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4062 en düşük 7,3707
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4022 seviyesinde hareket eden kur günü %0,32 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,4124 seviyesinde.
Destek: 7,3176 - 7,2563 - 7,2229
Direnç: 7,4124 - 7,4459 - 7,5072
EURTRY:
Haftanın ikinci işlem gününe 8,6977 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7648
en düşük 8,6933 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7590 seviyesinde hareket eden kur günü %0,65 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,7644 seviyesinde.
Destek: 8,6190 - 8,5352 - 8,4735
Direnç: 8,7644 - 8,8260 - 8,9099
EURUSD:
1,1791 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1844 en düşük 1,1784
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1831 seviyesinde hareket eden parite günü %0,37 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1831 seviyesinde.
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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Destek: 1,1765 - 1,1741 - 1,1698
Direnç: 1,1831 - 1,1874 - 1,1897
XAUUSD:
Güne 1930 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1938 en düşük 1915 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1917 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-0,65 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.
Ons altın için ilk desteği 1915 seviyesinde.
Destek: 1915 - 1900 - 1877
Direnç: 1953 - 1976 - 1991
BRENT:
Haftanın ikinci işlem gününe 45,541 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 46,512
en düşük 45,541 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,194 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,6 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 45,810 seviyesinde.
Destek: 44,978 - 44,488 - 44,146
Direnç: 45,810 - 46,152 - 46,642

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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