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InvestAZ Yatırım:  

BIST100 Endeksi Sabah Seansında Pozitif Seyretti 

 Borsalar alıcılı gidiyor. Sabah aşağı yönlü başlayan Borsa İstanbul endeksi öğle saatlerine doğru 
yönünü yukarı çevirdi. 

 Dolar/TL'de düşüş hızlandı. Dolar/TL kuru Çarşamba günü sabah saatlerinde yatay seyrettikten 
sonra aşağı yönde hareket etti 

 TCMB, 17.09.2020 vadeli 10.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. Merkez Bankası aynı zamanda 
Geç Likidite Penceresi (GLP) ile faiz oranı yüzde 11.25 olan geç likidite penceresi ile 1 milyar liralık 
fonlama sağladı. 

 Ucuz Amerikan soya fasulyesi Çin'i rekor alımlara yöneltiyor. Çin bu sene düşük fiyatlardan da 
destek bularak birinci faz ticaret anlaşmasındaki taahhütleri kapsamında rekor miktarda Amerikan 
soya fasulyesi alımına hazırlanıyor. 

 Tahvil piyasaları Powell sonrası hayal kırıklığına uğrayabilir. Baltimore’da 90 milyar dolar 
büyüklüğünde varlık yöneten Brown Advisory portföy yöneticisi Thomas Graff, “Fed Başkanı 
Jerome Powell'ın konuşmasından çok fazla detay bekleyen piyasalar mest olmuş durumda, ancak 
bu konuşmadan istediklerini alamazlarsa, bu büyük bir hayal kırıklığına yol açacaktır” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirket Haberleri: 

Sabancı Holding (SAHOL): Sabancı Holding, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal 
sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ilk altı ayı itibarıyla net kârını %15 artıran Sabancı Topluluğu, anılan 
dönemde 2.2 milyar TL kâr elde etti. Sabancı Topluluğu’nun konsolide satışları ise yine aynı dönemde 
27.4 milyar TL olarak kayıtlara geçti. 

Global Yatırım Holding (GLYHO): Global Yatırım Holding'de ortak satışı. Global Yatırım Holding 
ortaklarından Turkcom Turizm şirketteki payını %27 seviyesinden %22 seviyesine düşürdü. Şirketin 
yaklaşık %5 oranında hisse sattığı ortaya çıktı. 
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Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirketin projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı 
Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli Ispartakule) kapsamında, 678 Ada 11 Parsel A2, D1, D2, D3, D4, D5 
Bloklar, Sosyal Tesis, Kapalı Otopark ve Ada Dışı Altyapı Hatlarının kısmi geçici kabulü yapılmış olup 
Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 24.08.2020 tarihinde onaylandı. Ayrıca, şirket projelerinden İstanbul Kartal 
Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Adalar) kapsamında, 12624 Ada 4 Parsel A, B, C 
Bloklar ile Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi 
Geçici Kabul Tutanağı 24.08.2020 tarihinde onaylandı. 

Alkim Kimya (ALKIM): Şirket, Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri’ndeki kapasite artışı kararına ilişkin 
detaylı açıklama yaptı. Şirket, yatırımın ÇED belgesinin alınmasını takiben 12 ay içerisinde bitirilmesini 
öngörüyor. Yatırım tutarının ise yaklaşık 13 milyon euro seviyesinde planlandığını bildirdi. Şirket ayrıca, 
Potasyum sülfat yatırımının da planlandığı şekilde ilerlediğini, finansmanı ile ilgili olarak 5 milyon euro 
orta vadeli yatırım kredisi temin edildiğini bildirirken tesisin Haziran 2021’de devreye alınacağını 
açıkladı.  

İttifak Holding (ITTFH): Şirketin bağlı ortaklığı İMAŞ A.Ş. tarafından, Nijerya'da mukim BUA Group ile 
2400 ton / gün kapasiteli un fabrikası kurulumu için sözleşme imzalandığı bildirilmiştir. Sözleşme 
kapsamında İmaş'ın, fabrikanın çelik konstrüksiyon binasını ve tesiste kullanılacak bütün makine ve 
ekipmanlarını imal ve tedarik edeceği belirtilmektedir. 

ASELSAN (ASELS): ile uluslararası bir müşterisi arasında; bir tıbbi cihazın ihracatı ile ilgili olarak, 
25.08.2020 tarihinde, toplam bedeli 18.750.000,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi 
imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılı sonuna kadar 
gerçekleştirilecektir.   

 

BİST 100: 

Endeks güne 1090,1 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1104,65 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1101,84 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü 
hareketlerde ilk direnç 1112,55 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1077,45 - 1062,75 - 1042,35 

Direnç: 1112,55 - 1132,95 - 1147,65 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,3616 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3949 seviyesinden başladı. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,4174 ve en düşük 7,3438 seviyelerini gören kur hafif satıcılı 
seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3736 seviyesinde. 
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Destek: 7,3736 - 7,3539 - 7,3371 

Direnç: 7,4101 - 7,4269 - 7,4466 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,6929 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,7489 seviyesinden başladı. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,7845 ve en düşük 8,6785 seviyelerini gören kur hafif satıcılı 
seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,7093 seviyesinde. 

Destek: 8,7093 - 8,6642 - 8,6350 

Direnç: 8,7836 - 8,8127 - 8,8579 

EURUSD: 

Güne 1,1834 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1810 seviyelerinde hareket ettiğini 
izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1842 ve en düşük 1,1801 seviyelerini gören EURUSD 
paritesi hafif satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1799 seviyesinde. 

Destek: 1,1799 - 1,1762 - 1,1740 

Direnç: 1,1858 - 1,1880 - 1,1917 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1928 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1932 en 
düşük 1914 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1922 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için 
ilk destek 1916 seviyelerinde. 

Destek: 1916 - 1904 - 1893 

Direnç: 1939 - 1950 - 1962 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 46,40 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 
46,50 en düşük 46,24 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,32 seviyesinde hareket eden emtiada %0,14 
azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 45,78 seviyesinde. 

Destek: 45,78 - 45,17 - 44,81 

Direnç: 46,75 - 47,12 - 47,72         
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