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Ağustos Ayı’nda Güven Endeksi Yükseldi







Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik
güven endeksindeki artışa ilişkin, "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi
temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu." ifadelerini kullandı.
Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yükseldi. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85.9'a
yükseldi. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %5.8 oranında arttı
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları Temmuz'da % 4.5 arttı. TCMB tarafından, Temmuz 2020
dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Temmuz'da bir önceki aya göre
%4,5 artarak 90,3 milyar dolara çıktı.
Ekonomistler Fed'in yeni enflasyon yaklaşımını şüpheyle karşıladı. Fed Başkanı Powell'ın
açıkladığı yeni enflasyon yaklaşımı ekonomistler tarafından şüpheyle karşılandı. Ekonomistler
enflasyonu baskılayan çok sayıda unsur olduğunu ve Fed'in sınırlı etkisinin olduğunu düşünüyor.
Buffett ve Soros bankalardan neden vazgeçmiyor? Korona virüs sürecinin en çok zarar gören
sektörlerinden birisi de finans sektörü. Buna karşın korona virüs ekonomisinde ön cephede
savaşan bankalar aşının bulunmasıyla birlikte ciddi bir geri dönüş vadediyor.

BİST 100:
Endeks güne 1112,88 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1113,55 seviyesini gören BİST 100
endeksinin şu saatlerde 1110,98 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü
hareketlerde ilk direnç 1113,02 seviyesinde bulunuyor.
Destek: 1103,43 - 1097,92 - 1093,84
Direnç: 1113,02 - 1117,1 - 1122,61

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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Şirket Haberleri:
Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından yürütülen, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi
süreci, yapılan genel kurul toplantılarında onaylandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) açıklamasına göre, Fon
tarafından ülke ekonomisinin tasarruf bazının büyütülmesi, bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi,
aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı kapsamında sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında planlanan
reformlara ivme kazandırılması amacıyla yürütülen, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında
birleştirilmesi süreci, yapılan genel kurul toplantılarında kabul edildi. Birleşmenin onaylanmasına yönelik
genel kurullar; Halk Hayat Emeklilik AŞ, Ziraat Emeklilik AŞ ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ için 24 Ağustos
2020; Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ ve Güneş Sigorta AŞ için ise 27 Ağustos 2020 tarihinde
gerçekleşti.
Gedik Yatırım Holding (GYHOL): Gedik Yatırım Holding yatırım bankası kurmak için harekete geçti, beklenti
hisselere yükseliş olarak yansıdı. Gedik Yatırım Holding (#GYHOL) yönetimi, çok daha çeşitli alternatif
finansman kaynaklarına erişim sağlayabilmek için Yatırım bankası derinlemesine çalışmaların başlatıldığını
açıkladı. Gün akşam KAP'a yapılan bu açıklamadan sonra GYHOL hisseleri güne tavan seviyesinden başladı.
%10 prim yapan hisseler 24.20 lira oldu.
Say Reklamcılık (SAYAS): Şirketin Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan
Wind Energy tarafından imalatçı olarak onaylanmış ve ilk etapta 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına
ilişkin olarak 1,4mn EUR tutarında teklif vermiş bulunduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Üretim
ve sevkiyat programın uygun hale getirilmesiyle Titan Wind Energy ile yapılan görüşmeler sonucunda
verilen teklifin miktarı 30 kuleye, tutarı ise toplam 3,6mn EUR'ya yükseltildiği duyurulmuştur.
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda (AVOD): 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli
olarak 90.000.000 TL tutarında nakden artışla 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni
pay alma haklarının kullandırılmasına karar vermiştir.
Verusa Holding (VERUS): Verusa Holding'in (1) %26,82 oranında iştiraki olan Enda Enerji Holding’in artan
üretim ve satış performansına bağlı olarak mali ve finansal yapısının beklenenden çok daha iyi hale
geldiğinin ifade edildiği, ayrıca halka arz öncesi Enda Enerji Holding’in iştiraki Egenda Enerji Üretim
birleşmesinin de gündeme geldiği toplantıda, halka arz çalışmalarına ara verilmesine karar verilmiştir. (2)
Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri, Balıkesir İli Kepsut İlçesi ile Balıkesir İli
Ayvalık İlçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsat ihalelerini kazanmıştır.
Enka İnşaat (ENKAI): Enka İnşaat, pay geri alım programı kapsamında ortalama 6,57 TL fiyattan 350 bin
adet alım işlemi gerçekleştirmiştir.
TAV Havalimanları (TAVHL): Tav Havalimanları Holding faaliyetlerinin gerçek performansını
yansıtmaması nedeniyle 95.000 adet TAV Havalimanları hissesi 15,91 TL ağırlıklı ortalama fiyattan geri
alındı.
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USDTRY:
Şu saatlerde 7,3333 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3604 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,3763 ve en düşük 7,3140 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3190 seviyesinde.
Destek: 7,3190 - 7,2786 - 7,2473
Direnç: 7,3908 - 7,4221 - 7,4625
EURTRY:
Şu saatlerde 8,7308 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,6974 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,7456 ve en düşük 8,6822 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,6533 seviyesinde.
Destek: 8,6533 - 8,6058 - 8,5665
Direnç: 8,7401 - 8,7794 - 8,8269
EURUSD:
Güne 1,1822 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1906 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1921 ve en düşük 1,1811 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1895 seviyesinde.
Destek: 1,1756 - 1,1690 - 1,1617
Direnç: 1,1895 - 1,1968 - 1,2034
XAUUSD:
Ons altın haftanın son işlem gününe 1931 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1960 en düşük
1923 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1957 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç
1967 seviyelerinde.
Destek: 1901 - 1872 - 1834
Direnç: 1967 - 2005 - 2034
BRENT:
Haftanın son işlem gününe 45,586 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 45,81
en düşük 45,39 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,51 seviyesinde hareket eden emtiada %0,31 azalış
gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 45,05 seviyesinde.
Destek: 45,05 - 44,44 - 43,78
Direnç: 46,31 - 46,97 - 47,58"
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