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InvestAZ Yatırım:  

Ekim’de Yükseliş Devam Edebilir 

Eylül ayının son gününde sert yükselen Borsa İstanbul yeni aya da hızlı başlayabilir. Yeni ay başlarken 
bugün Asya borsalarının çoğunluğu tatilde oldukları için kapalı. Bugünün ekonomik takvimi oldukça yoğun 
olacak. Piyasalar sabah saatlerinde Avrupa ülkelerinden gelecek olan PMI ve işsizlik verilerine, ardından 
11:00’de açıklanacak olan Türkiye’nin GTS’ye göre öncü ticaret verilerine odaklanacak. Öğle saatlerinden 
sonra ise Türkiye enflasyonunu ve bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren kredilerin ve mevduatların 
durumu açıklanacak. 

Bugün Borsa İstanbul’da yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemeler sebebiyle değişen pazarlarla 
yapılacak ilk işlem günü bugün olacak. Daha etkin bir işleyiş amacıyla uygulanan Borsa İstanbul 
düzenlemeleriyle piyasaların yatırımcı dostu olması amaçlanıyor. 

Dolar/TL’de düşüş sürüyor. Bugün toplanacak olan AB Liderleri zirvesi öncesi Türkiye ile müzakerelerin 
olumlu gittiği haberleriyle gevşemeye başlayan Dolar, güne başlarken 7,64 seviyelerinden işlem görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Seansa yükselerek başlayan Bist100 %1,96 

artışla 1145’ten ,  Bist30 ise %2,06 yükselerek 1283 seviyesinden seansı kapattı. Dolar kuru, 1 yıl 

üzeri mevduat TL ve kambiyo vergilerinde uygulanan düzenlemelerden sonra gerilemesine 

devam ederek 7,69,  Euro ise 9,05 seviyelerini gördü. Gram Altın ise 468 TL’den işlem görüyor. 

 AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı beklenmiyor. AB ülkelerinin liderleri, Doğu Akdeniz 

bunalımı ve Türkiye ile  ilişkileri görüşmek üzere bugün ve yarın bir araya gelecekler. BBC 

Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisini 

Antalya'ya çekmesinin  ardından gerilimin azalması ve Almanya'nın girişimi sonucunda Ankara-

Atina arasındaki görüşmelerin yeniden başlayacak olması AB Zirvesi'nden Türkiye'ye karşı 

yaptırım kararı çıkmayacağını gösteriyor. 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ankara'da hasta sayısı son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldı. Son 24 

saatte 1245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 279 bin 749'a 

yükseldi. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1516 oldu. 

Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz.  

 ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Bloomberg News'un haberine göre yeni koronavirüs 

yardım paketi üzerinde temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi ile yaptığı görüşmede, 1,6 trilyon 

Dolar büyüklüğünde bir karşı teklif sundu. 

 FED, büyük bankaların temettü dağıtmalarına ve hisse geri alımı  yapmalarına getirilen 

sınırlamaları yıl sonuna kadar uzatacak. Bu, JP Morgan, Citigroup, Bank of America ve Wells 

Fargo'nun hisse geri alımı yapamayacakları ve temettü ödemelerini sınırlamaları anlamına 

geliyor. 
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 Çin'in Macau bölgesinin kumar gelirleri 6 ayın yükseğinde, ancak hala yıllık %90 düşüşte. Çin'in 

Macau özel yönetim bölgesinin koronavirüs salgınının  etkileriyle kumar gelirleri son 6 ayın en 

yüksek seviyesine geldi. Ancak açıklanan rakam hala geçen yılın çok altında bulunuyor 

 

BİST 100: 

Dün endeksin 1145,24 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1146,73 ve en 
düşük 1128,96 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %1,96 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 
27,6118 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1133,89 - 1122,54 

Direnç: 1151,66 - 1158,08 

 

Şirket Haberleri: 

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): Şirketimizin %51 oranında pay sahibi olduğu 
95.000.000 TL ödenmiş sermayeli girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından,  
17.000.000 TL çıkarılmış sermayeye sahip Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret 
A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 
adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın tamamı imtiyazlı veya imtiyazsız pay ayrımı 
gözetmeksizin beher pay başına 1,60 TL olmak üzere toplam 21.842.000-TL 
(YirmibirmilyonsekizyüzkırkikibinTürkLirası) peşin bedelle Bayram Kınay'dan bugün devir alınmıştır. 

Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" 
hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunulacak olup, süresi içerinde SPK'ya gerekli başvuru 
yapılacaktır.    

Taze Kuru Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TKURU): "Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin 02.09.2020 tarihli 
başvurusu ile Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı 
içerisinde 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları 
kısıtlanmaksızın, tamamı nakden karşılanmak üzere %900 oranında artırılarak 10.000.000 TL'ye artırılması 
nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 9.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ve tasarruf 
sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar 
verilmiştir." 
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USDTRY: 

Güne 7,7067 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,6636 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,7316 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,6618 – 7,6842 

Direnç: 7,7316 - 7,7628 

EURTRY: 

Güne 9,051 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,0185 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne 
satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,1024 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,004 - 8,9702 

Direnç: 9,0383 - 9,0955 
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