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InvestAZ Yatırım:  

Haftaya Pozitif Giriş 

Yeni haftaya başlarken yurt dışından pozitif haber akışı takip ediliyor. ABD’de uzun süredir tartışılan 
koronavirüsle mücadele için 2. mali yardım paketi temsilciler meclisinden geçti. Teşvik ve yardım paketinin 
$2,2 Trilyon büyüklüğünde olması kararlaştırıldı. Paket onaylanması için sırasıyla Senato’ya ve Başkan 
Trump’ın önüne gidecek. Koronavirüs tedavisi süren Başkan Trump, yayınladığı video ile tedavisinin en iyi 
şekilde gerçekleştirildiğini ve en kısa sürede taburcu olacağını açıkladı. Amerika’dan gelen haberler 
Amerikan vadelilerini yükseltirken altın yükselişine ara vermek durumunda kaldı. Brent petrol geçen 
haftaki düşüşüne son vererek $40’ın tekrar üzerinden işlem görüyor. 

Yurt içinde seans başlangıcıyla birlikte yurt içi enflasyon verileri açıklanıyor. Eylül’de gıda enflasyonunun 
beklentileri aşması ve Dolar kurundaki artış ile birlikte ÜFE ve TÜFE’de bir miktar yukarı sürpriz görülebilir. 
TCBM en son 24 Eylül tarihinde artan kur ve enflasyon endişeleri ile 200 baz puanlık faiz artışına gitmişti. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul alıcılı bir haftanın ardından yeni haftaya giriş yapıyor. Cuma günü Bist100 %0,13 

yükselerek haftayı 1.145 seviyesinde kapatmıştı, Bist30 ise %0,12 yükselerek Bist100’e paralel 

olarak 1.282 puandan kapanışını yaptı. Dolar kuru geçen hafta kaldığı seviyelerden 7,75 olarak, 

Euro ise 9,10 olarak piyasalarda seyir halinde. Brent petrolde geçen haftaki gerilemeden sonra 

fiyatlarda iyileşme kaydedildi, an itibariyle piyasalarda varil başına 40,13 $’dan işlem görüyor. 

 Türkiye Varlık Fonu, 20’ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenmeye hazırlanıyor. 

Kurulacak Maden Holding ile tüm madencilik faaliyetleri tek çatı altında toplanacak. TVF, 

petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretme alanlarında özel sektör ve yabancı 

doğrudan yatırımcı işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün 15.00'te toplanıyor. Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan 

gelişmeleri ve Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler toplantının konuları arasında olacak. 

Koca'nın sunum yapması ve yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararı sunması bekleniyor. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul 

edecek. 

 Eylül Ayı TÜFE verisi saat 10.00’da açıklanacak. Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları 

Endeksi'nde (TÜFE)  aylık medyan tahmini yüzde 1,31 artış olacağı yönünde gerçekleşti. 

 Trump'ın doktorları: Kritik eşiği atlattı, sağlığı son derece iyi. Koronavirüs tedavisi gören ABD 

Başkanı Donald Trump'ın doktorları bir basın toplantısı düzenledi. Trump'ın tedavisinin 5 gün 

süreceğini belirten doktorlar, "Kritik eşiği atlattık, sağlık durumu gayet iyi, oksijene ihtiyacı 

olmadan tedavi olabileceğini düşünüyoruz" açıklaması yaptı. Başkan Trump’ın Beyaz Saray’a en 

erken yarın dönmesi bekleniyor. 
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BİST 100  

Cuma günü endeksin 1,145 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1,150 ve en 

düşük 1,138 seviyesini gören BİST 100 endeksi Cuma gününü %0.13 artışla tamamladı. Son işlem gününde 

BİST 100 endeksi günü 20 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Gersan Elektrik (GEREL): Şirketin 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamasına istinaden yapılan açıklamaya 

göre Şirket ile Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Slim Led Panel Işık Üretimi 

projesi için yapılan 24.04.2019 tarihli "Standart Satın Alma Çerçeve Sözleşmesi"'nin feshi olması nedeniyle 

oluşan zararlarının tazmini için hukuki sürecin başlanmasına karar verilmiştir. 

Kiler GYO (KLGYO): 124mn TL olan çıkarılmış sermayesinin  tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 496mn 

TL (%400 oranında) artırılarak 620mn TL'ye  çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin 

onaylanması talebiyle SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. 

RTA Laboratuvarları (RTALB): 02/10/2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 

SARS- Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme 

Çerçeve Anlaşması Kapsamında, 2 Ekim'de yeniden 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. 

Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim Anonim 

Şirketi'nin (ESEN) halka arzı 2 Ekim itibarıyla tamamlanmıştır. Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin ödenmiş 

sermayesi 40mn TL'den 64mn TL'ye çıkartılarak artırılan 24mn TL nominal değerli payları, pay başı 8,5 

TL'den halka arz edilmiştir. Toplam halka arz geliri 204mn TL olarak gerçekleşmiş, tahmini halka arz 

giderleri (-2.17mn TL) düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 201,8mn TL olması beklenmektedir. Halka 

arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanarak, halka arz gelirinin tamamının Esenboğa 

Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde kalması sağlanmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 7,7628 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,7588 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,7800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,7300 – 7,7000 

Direnç: 7,7800 – 7,8100 

EURTRY 

Güne 9,1015 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,1053 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,1400 seviyesi olarak takip edilebilir. 

http://www.investaz.com.tr/


 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr     

 

 

 

Destek: 9,0600 – 9,0200 

Direnç: 9,1400 – 9,1800 

EURUSD 

Güne 1,1715 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1734 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1700 – 1,1700 

Direnç: 1,1700 – 1,1800 

XAUUSD 

Güne 1.899 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.893 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.889 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.889 – 1.884 

Direnç: 1.901 – 1.909 

BRENT 

Güne 39,34 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 40,14 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz.    
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