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InvestAZ Yatırım:  

Aynı Eşikte Yeni Hafta 

 BIST100’de yine aynı eşikteyiz. Borsa İstanbul Endeksi geçen haftayı 1100 puandan kapamıştı. Yeni 
haftaya başlarken bir süredir çalışan bu destek ve direnç seviyesinin üstünde veya altında 
fiyatlanması endeksin yönü için belirleyici olabilir. BIST100 bir süredir bu eşiğin üzerinde veya 
altında uzun süre seyredemiyor, seviyenin üzerinde satış, altında ise alışlar ile karşılaşıp yön 
değiştiriyor. 

 ÖTV artışları otomotiv piyasasını nasıl etkileyecek? Otomotivde gece yarısı gelen sürpriz ÖTV 
artışları otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle orta ve üst 
sınıf otomobillere yüksek oranlarda ÖTV zamları yapılırken, alt sınıftaki modelleri kapsayan 
otomobillere ise daha az oranlarda artış yapıldı. 

 Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararıyla Sosyal Koruma 
Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut 
faydalananlar için iki ay daha uzatıldı. 

 Altın "Fed'e odaklanmanın" sürmesi ile yükselişine devam etti. Altın fiyatları, yatırımcıların 
dikkatlerinin halen Fed'in para politikasına yaklaşımındaki değişiklikte olması ile yükseldi 

 Warren Buffett’ın Berkshire’ı Japonya'da 6 milyar dolarlık pozisyon aldı. Ünlü yatırımcı Warren 
Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, Japonya'nın en büyük alım satım şirketlerinde 6 milyar 
dolarlık pozisyon aldı. Milyarder yatırımcı Warren Buffett, Asya'nın Japonya'da yaptığı en büyük 
alımlarından birini gerçekleştirerek emtia sektöründeki pozisyonunu artırdı. 

 

 

 

 

 

 

Gün İçerisinde Takip Edilecek Veriler: 

GMT Ülke Gösterge Önem Açıklanan Beklenti Önceki 

10:00 TR Dış Ticaret Dengesi(milyon $/aylık) 
 

- -2,744 -2,846  

10:00 TR Toplam İthalat (milyon usd /aylık) 
 

- 17.756 16.308  

10:00 TR Toplam İhracat (milyon usd/aylık) 
 

- 15,012 13.462  

10:00 TR İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % (aylık) 
 

- 84.5% 82.6%  

10:00 TR GSYH Yıllık Değişim 
 

- -11% 4.2%  
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BİST 100: 

Dün endeksin 1100,55 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1113,55 ve en 
düşük 1094,84 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %-0,76 azalışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi 
günü 14,4333 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1103,43 - 1097,92 - 1093,84 

Direnç: 1113,02 - 1117,1 - 1122,61 

 

31.08.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BRÜT TAKAS YASAĞI BİTEN ŞİRKETLER 

 

 DOKTA  DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

 IZMDC  İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 

 ODAS  ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 

 PENGD  PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 

 PRKAB  TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 

 TMPOL  TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 

31.08.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BRÜT TAKAS YASAĞI BASŞLAYAN ŞİRKETLER 

 ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

Bitiş Tarihi: 14.09.2020 

 

31.08.2020 TARİHİ İTİBARİYLE TEMETTÜ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRECEK ŞİRKETLER 

 CLEBİ  ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 

Nakit Temettü Dağıtma Oranı: %25 

Pay Başına Temettü: Brüt: 1,9750  Net: 1,6787 

 

Temettü Verim Oranı: %2,71  

 

Şirket Haberleri: 

Arçelik (ARCLK): Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kredi notu görünümünün 
revizyonunu takiben Şirketin "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını teyit etti ve 
görünümü "negatif" olarak revize etti. Fitch Ratings, Şirketin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB" 
olarak teyit etti. Fitch Ratings Şirketin "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti ve not 
görünümünü "negatif" olarak revize etti. 
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Türk Telekomünikasyon (TTKOM): Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi 
notlarını (IDRs) "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Durağan" dan "Negatif" e revize etmiştir. Bunu 
takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) uzun vadeli kredi notlarını (IDRs) 
"BB-" olarak teyit ederken, görünümlerini "Durağan" dan "Negatif" e revize etmiştir. Fitch Ratings Türk 
Telekom'un yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını (IDRs) teyit ederken, görünümlerini 
"Durağan" dan "Negatif" e revize etmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Kredi notunu "AA+(tur)", görünümünü 
"Durağan" olarak teyit etmiştir. 

Migros Ticaret (MGROS): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 
'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve 'AA(tur)' olarak teyit etmiştir. Not 
görünümü de "Pozitif" olarak teyit edilmiştir. 

Vakıfbank (VAKBN): 133 gün vadeli 600mn TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka 
arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 31 
Ağustos ve 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 600mnTL nominal olan 
halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900mn TL nominal tutara 
yükseltilebilecektir. 

Katmerciler Ekipman (KATMR): Firma 28.08.2020 tarihinde bedelli sermaye arttırımı için SPK’ya 
başvurarak “Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle 
ihraç edilecek 142.500.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin 
onaylanması amacıyla bugün (28.08.2020 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.” 
Açıklamasını yapmıştır. 

 

Birko Tic. Ve San. (BRKO): KAP’a yapılan açıklamada; “Şirketimiz tarafından hazırlanan proje 
doğrultusunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi TEKNOPARK Bölgesine yaptığımız başvurumuz, ilgili 
kurumun 26.08.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, bundan 
sonraki süreçlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.” Denilmiştir. 

 

USDTRY: 

Güne 7,3267 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3549 en düşük 7,3225 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3384 seviyesinde hareket eden kur günü %0,06 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3796 seviyesinde. 

Destek: 7,2844 - 7,2351 - 7,1891 

Direnç: 7,3796 - 7,4256 - 7,4749 
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EURTRY: 

Haftanın ilk işlem gününe 8,7125 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7564 en 
düşük 8,7125 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7307 seviyesinde hareket eden kur günü %0,42 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,7106 seviyesinde. 

Destek: 8,7106 - 8,6538 - 8,6254 

Direnç: 8,7958 - 8,8242 - 8,8811 

EURUSD: 

1,1905 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1930 en düşük 1,1895 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1897 seviyesinde hareket eden parite günü %0,08 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1838 seviyesinde. 

Destek: 1,1838 - 1,1770 - 1,1729 

Direnç: 1,1948 - 1,1989 - 1,2057 

XAUUSD: 

Güne 1968 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1977 en düşük 1965 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1966 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,03 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk direnci 1985 seviyesinde. 

Destek: 1934 - 1904 - 1884 

Direnç: 1985 - 2005 - 2035 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 46,01 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 46,3 en düşük 
46,01 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,3 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,83 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 46,12 seviyesinde. 

Destek: 45,56 - 45,2 - 45 

Direnç: 46,12 - 46,32 - 46,68           
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