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InvestAZ Yatırım:  

Kredi Notunu Düşüren Fitch’ten Olumlu Açıklama 

 Fitch/Winslow: Türkiye Büyümesinde Güçlü Bir Toparlanma Bekliyoruz. Winslow: “Türkiye’nin iyi 
bir özel sektörü, düşük kamu borcu var.” İfadelerini kullandı. 

 TCMB 1 ay vadeli repo ihalesi açtı. 15.09.2020 vadeli repo ihalesine gelen tekliflerin toplamı 41.45 
milyar TL oldu. İhalede ortalama basit faiz %11.32 olarak gerçekleşti. 

 Bakan Albayrak: “Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan 
alıyoruz”. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım 
oranındaki artışa ilişkin, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren 
milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez." ifadesini kullandı. 

 Benzin tüketimi Temmuz ayında yıllık %17.3 arttı. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre 
Türkiye'de benzin tüketimi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %17.3 artışla 361.969 
metreküp ve Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3.81 gerileyerek 
1.667.245 metreküp oldu. 

 Kapasite kullanım oranı artışta. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, ağustos ayında bir önceki 
aya göre %2,6'lık artışla %73,3 seviyesinde gerçekleşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİST 100: 

Endeks güne 1114,05 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1100,43 seviyesini gören BİST 100 

endeksinin şu saatlerde 1104,83 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü 

hareketlerde ilk destek 1103,74 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1103,74 - 1099,05 - 1091,86 

Direnç: 1115,62 - 1122,81 - 1127,5 
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Şirket Haberleri: 

Alkim Kimya (ALKIM, Nötr): Şirketin 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. 

Karsan (KARSN, Nötr): Covid-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, Şirketimizin 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. 

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka, 133 gün vadeli 600mn TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç 
ve halka arz edilmesi amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığını duyurmuştur. 

İhlas Yayın Holding (IHYAY): Şirket, bağlı ortalıklarından TGRT Haber TV A.Ş.'nin Yönetim kurulu, bugün 
yapmış olduğu toplantıda özvarlığını güçlendirmek için mevcut sermayesini 35mn TL artırmaya karar 
vermiştir. Söz konusu sermaye artırımına, şirket hissesi oranında katılacaktır. 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,3867 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3779 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,4002 ve en düşük 7,3707 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4124 seviyesinde. 

Destek: 7,3176 - 7,2563 - 7,2229 

Direnç: 7,4124 - 7,4459 - 7,5072 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,7429 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,6977 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 8,7570 ve en düşük 8,6933 seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,7644 seviyesinde. 

Destek: 8,6190 - 8,5352 - 8,4735 

Direnç: 8,7644 - 8,8260 - 8,9099 

EURUSD: 

Güne 1,1791 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1838 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1844 ve en düşük 1,1784 seviyelerini gören EURUSD paritesi  hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1869 seviyesinde. 
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Destek: 1,1740 - 1,1683 - 1,1611 

Direnç: 1,1869 - 1,1941 - 1,1998 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1930 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1938 en düşük 

1925 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1927 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 

1916 seviyelerinde. 

Destek: 1916 - 1892 - 1871 

Direnç: 1960 - 1980 - 2005 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 45,541 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

45,811 en düşük 45,541 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,785 seviyesinde hareket eden emtiada %0,69 

artış gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 45,537 seviyesinde. 

Destek: 44,068 - 43,358 - 42,598 

Direnç: 45,537 - 46,297 - 47,007 
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