InvestAZ Yatırım:

Amerikan Başkanı Kovid-19 Pozitif
Güne başlarken Amerikan Başkanı Donald Trump’ın kovid-19 pozitif olduğu açıklandı. Kendisiyle birlikte
eşinin de testinin pozitif çıkmasının üzerine Amerika vadelileri çakıldı. S&P500 yakın vadelileri %1,5 değer
kaybederek küresel hisse piyasalarında satış dalgası başladı. Seans öncesinde dün 7,60 seviyelerine kadar
gerileyen Dolar/TL, bugünkü seans başlamadan önce 7,77 seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol 2020
yılı bitmeden yeniden 40 Dolar seviyesinin altına indi, altın ise büyük rallisine kısa bir soluk verdikten sonra
tekrar $1900/ons’u geçmiş durumda.
Hisseler için gelen yeni düzenleme dün değiştirilen pazar tanımlamaları Borsa İstanbul’da karışık bir seyre
sebep olmuştu. Borsa İstanbul güne alıcılı başlayıp seansı ekside kapatmıştı. Yeni pazar gruplarına
geçilmesiyle birlikte Bist100 dışındaki Bist hisselerinde daha sert satışlar ve geri çekilmeler görülmüştü.
Bugün piyasanın Trump etkisiyle satıcılı açılması bekleniyor.

Satır Başları:










Borsa İstanbul dün yatay seyretti. Bist100 dün %0,15 düşüşle 1,144 seviyesinden kapattı. Bist30
ise 1280 puanla seansı ekside kapadı. Dolar kuru sabah 7,77’ye yükselirken, Euro 9,12 seviyesinde
seyir etmekte.
seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,15 azalışla tamamladı. Dolar kuru 7,71, Euro 9,04
seviyelerine yükselerek sabah değerlerine göre artış gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile kendisinin ve eşi Melania
Trump'ın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurması sonrasında ABD vadeli endekslerinde
satışlar hızlandı.
BM, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescilledi.
İngiltere, Türkiye ve Polonya’yı karantina listesine ekledi. İngiltere, koronavirüs salgını ile
mücadele kapsamında Türkiye ve Polonya’dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.
ABD'de bugün 15.30’da Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak (Beklenti: 850,000).
ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin COVID-19 testlerini pozitif çıkması sonrasında uluslararası
piyasalarda petrol fiyatları düştü. Brent petrol %3,5 düşerek varil başına 39,49 dolar seviyesine
indi.

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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BİST 100
Dün endeksin 1,144 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.155 ve en düşük
1.143 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,15 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST 100
endeksi günü 17 milyar TL hacimle kapattı.

Şirket Haberleri:
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO): Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere; Muğla ilinde; Bodrum İrtibat Bürosu
açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine, Bu konuda gerekli izinlerin
alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEGYO): Şirketimiz, 09.09.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum
Açıklaması ile; Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye ("Ardus") olan borcuna yönelik olarak, Ardus
tarafından asıl alacak tutarı 35.702.155,62 TL, işlemiş faiz tutarı 659.022,67 TL olmak üzere, 36.361.178,29
TL tutarındaki toplam alacağın fer'ileriyle birlikte tahsili amacıyla İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün
2020/17602 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimiz aleyhine başlatılan icra takibinden gönderilen icra emrini
tebliğ aldığını duyurmuştu.
İcra takibinin kesinleşmesiyle birlikte İstanbul 34. İcra Müdürlüğü tarafından Şirketimize ait Denizli İli,
Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız
bölümlerin tapu kayıtlarına haciz konulması için Merkezefendi Tapu Sicil Müdürlüğüne
müzekkere gönderildiği ve İstanbul Beyoğlu Karaköy'deki VI. Vakıfhan ismiyle maruf binaya ilişkin kira
bedeli alacağının haczi için Ada Yiyecek İçecek ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı firmaya 1.
haciz ihbarnamesinin gönderildiği bilgisine UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden
ulaşılmıştır. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKURU): 30 Eylül 2020 tarihli Özel Durum açıklamamıza ilişkin
olarak; Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2020 tarihli sermaye artırımı başvurusunun reddi kararının
değerlendirilmesi neticesinde, şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.10.2020 tarihli kararı ile, bu aşamada yeni
bir sermaye artırımı kararı alınmamasına karar verilmiştir.
Şekerbank T.A.Ş (SKBNK): Bankamız ile Microfinance Enhancement Facility (MEF) arasında Incofin
Investment Management aracılığı ile 3 yıl vadeli, anaparası vade sonunda defaten ödemeli olmak üzere
10 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Alınan kredi ile küçük ve mikro işletmeler ile
çiftçilerin orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır. Kuruluşundan
bu yana 67 yıldır kırsal gelişime dayalı ekonomik kalkınmayı ve üretimi destekleyen Şekerbank, "Anadolu
Bankacılığı" alanındaki yetkinliği ile kapsayıcı büyümeye katkı sağlamaya devam edecektir.
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USDTRY
Güne 7,7469 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,7730 seviyelerinde fiyatlanıyor, Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz, Kur için ilk direnç 7,7900 seviyesi olarak takip edilebilir,
Destek: 7,7400 - 7,7100
Direnç: 7,7900 - 7,8100
EURTRY
Güne 9,0973 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,1166 seviyelerinde fiyatlanıyor, Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz, Kur için ilk direnç 9,1500 seviyesi olarak takip edilebilir,
Destek: 9,0700 - 9,0200
Direnç: 9,1500 - 9,1800
EURUSD
Güne 1,1747 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1727 seviyelerinde fiyatlanıyor,
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz, Kur için ilk destek 1,1700 seviyesi olarak takip edilebilir,
Destek: 1,1700 - 1,1700
Direnç: 1,1800 - 1,1800
XAUUSD
Güne 1906 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1909 seviyelerinde fiyatlanıyor, Ons altının
güne alıcılı başladığını izliyoruz, Endeks için ilk direnç 1916 seviyesi olarak takip edilebilir,
Destek: 1896 - 1883
Direnç: 1916 - 1922
BRENT
Güne 40,73 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 39,67 seviyelerinde fiyatlanıyor, Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz,
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