InvestAZ Yatırım:

Piyasalar Seans Sonu Kırmızı
Yurt içi piyasalar yeşil başladığı günün sonuna yaklaşırken kırmızıya döndü. Dünya liderlerinin karşılıklı
yaptığı açıklamalar, siyasi ilişkilerin gerilmesi ihtimali doğurarak piyasalara satış getirdi. Akşama doğru
Fransa Başbakanı Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki gerginlikle başlayan düşüş, Amerika
Başkan adayı Joe Biden’ın Ayasofya yorumu ile devam etti. Bist100 endeksi dün geçtiği 1.160 seviyesinin
altına indi. Türk Lirası da Dolar ve Euro’ya karşı gün içindeki kazançlarını geri verdi.

Satır Başları:










Borsa İstanbul hafif ekside seyrediyor Seans kapanışına doğru Bist100 %0,11 artışla 1.162
seviyesinden günü kapatmaya hazırlanıyor, Bist30 %0,18 düşerek 1.295 seviyesinde. Dolar kuru
7,77 seviyesine gelirken, Euro 9,16 olarak piyasalarda işlem gördü. Brent petrol %3,6’lık bir artışla
varil başına 42,80 Dolardan alıcı buldu.
S-400’ler Sinop’a konuşlanıyor. Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a
getirildiği bildirildi. Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sisteminin test için
Sinop'a götürülürken yolda görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir, tasarruf hakkı
Kıbrıs makamlarına aittir. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz, KKTC
makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız.” açıklamasını yaptı.
Hazine, iki ihalede ROT dahil 7,1 milyar TL satış yaptı.
ABD Başkanı Trump New York Times’ın haberine göre, bugün ulusal bir televizyon kanalında
konuşma yapmayı değerlendiriyor.
ABD'de perakende satışlar %2,1 arttı. ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar 3 Ekim'de
sona eren haftada geçen yılın aynı haftasına göre %2,1 arttı.
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BİST 100
Güne 1,165 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1,170 en düşük 1,157
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1,162 seviyesinde hareket ediyor.
Günü % 0.12 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 18.0 milyar TL
seviyesinde. Endeksin ilk direnci seviyesinde.

Şirket Haberleri:
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO): Bir internet sitesinde Şirketimiz ile ilgili yapılan haberde;
Şirketimiz ile bahsi geçen şahıslar arasında hiçbir ilişki bulunmamaktadır. Ayrıca haberde bahsi edilen
%9,79 oranındaki pay satışı asılsız dır. Şirketimizin ortağı Merko Holding A.Ş.' nin 02.10.2020 tarihli KAP
açıklamasında; "…Şirketimiz MERKO payları ile ilgili 3.556.856 adet pay 02.10.2020 tarihinde 12,50 TL 14,52 TL fiyat aralığından satış işleminin taraflarınca gerçekleştirdiği bildirilmiştir. …" Satışa konu payın
Şirket sermayesine oranı %6,03 tür.
Söz konusu haberde yer alan, Şirketimizi ve Şirketimiz ortaklarını zan altında bırakmaya yönelik ifadeler
yukarıda detaylı olarak izah ettiğimiz üzere tamamen gerçek dışı olup, yapılan bu haber sebebi ile
Şirketimizin ve ortaklarımızın uğrayabileceği zararlara ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile
kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz"), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin ("Socar Dağıtım") %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin
tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile 06/02/2020 tarihinde imzaladığı Hisse
Satın Alma Sözleşmesi'nde alıcı tarafın değiştirilmesi amacı ile 08/09/2020 tarihinde imzalanan Tadil
Protokolü uyarınca sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturel Doğal Gaz
Yatırımları A.Ş.'nin ("Naturel Doğal Gaz") alıcı taraf haline gelmesi neticesinde Hisse Satın Alma Sözleşmesi
kapsamında devralma işlemi ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yeniden yapılan
izin başvurusu olumlu karşılanmış ve EPDK tarafından işleme izin verilmiştir.
Hisse Satın Alma Sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemi ile ilgili tüm resmi izinler böylelikle alınmış olup
gerçekleştirilecek hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgi verilecektir.

USDTRY
Güne 7,7630 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7933 en düşük 7,7419
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7675 seviyesinde hareket eden kur günü % 0,04 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,7900 seviyesinde.
Destek: 7,7400 – 7,7200
Direnç: 7,7900 – 7,8200
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EURTRY
Güne 9,1488 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1929 en düşük 9,1224
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,1607 seviyesinde hareket eden kur günü % 0,13 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,1900 seviyesinde.
Destek: 9,1200 – 9,0900
Direnç: 9,1900 – 9,2300
EURUSD
1,1783 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1808 en düşük 1,1765
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1788 seviyesinde hareket eden parite günü % 0,04 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde.
Destek: 1,1700
Direnç: 1.1800
XAUUSD
Güne 1.914 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.921 en düşük 1.907 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 1.915 seviyesinde hareket eden değerli metal günü % 0,09 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1.922 seviyesinde.
Destek: 1.907 – 1.900
Direnç: 1.922 – 1.929
BRENT
Güne 41,42 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,80 en düşük 41,22 seviyelerini
gördü. Şu saatlerde 42,78 seviyesinde hareket eden emtia günü % 3,61 artışla kapatmaya hazırlanıyor.
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