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InvestAZ Yatırım:  

Haftanın Yönü Yukarı 

Borsalar için yukarı yönlü başlayan haftada olumlu havanın devamı bekleniyor. Dün 1.160 seviyesini 
geçen Bist100 endeksi öncülüğünde endekslerdeki ralli, CDS’lerde 500 seviyesinin altının görülmesinden 
güç alabilir. BDDK tarafından atılan normalleşme adımlarının pozitif etkileri, yurt içi piyasalarda birkaç 
haftalık gecikmeli olarak görülmeye başladı. Yurt dışı TL swap piyasalarında, yurt içi TL vadeli döviz 
alımlarında ve kambiyo vergilerindeki düzenlemelerle Bist100 endeksi, Temmuz ayında gördüğü zirve olan 
1.150 seviyesini dün kırarak kendisini güçlü desteklerin üzerine atmıştı. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul haftaya artarak başladı Bist100 %1,37’lik artışla 1.158 seviyesine yükseldi, Bist30 

endeksi pozitif yönde %1,21 kapatarak 1,297 seviyesinden işlem gördü. An itibariyle Dolar kuru 

7,76, Euro ise 9,14 Liradan piyasalarda alıcı buldu. Gram Altın’ın fiyatı ise 476 Lira civarında 

seyrediyor. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Stoltenberg ile görüşmesinde ’somut dayanışma’ vurgulandı.  

 Donald Trump, seçim kampanyasına kısa süre içinde geri dönecek. Koronavirüs testinin pozitif 

çıkması sonrası yatırıldığı askeri hastaneden dün taburcu edilen ABD Başkanı Donald Trump, seçim 

kampanyasına kısa süre içinde geri döneceğini söyledi. 

 ABD'de S&P 500 endeksi 60,18 puan yükseldi (1,80%).  

 Brent Petrol, toparlanmaya devam ediyor. Varil başına fiyatı 41,53 Dolar seviyesinde. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.161 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.161 ve en düşük 

1.151 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü % 1,37 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST 100 

endeksi günü 15,7 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM): Şirketimiz tarafından, yurtdışına nitril eldiven satışı gerçekleştirmek 

üzere, dış ticaret şirketine 3.675.606,16TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir. 

CreditWest Faktoring A.Ş. (CRDFA): Şirketimizzin 28.12.2019 tarihinde yaptığı Finansal Varlık Duran 

Edinmi özel durum açıklamasında belirtilen  JOINT COMPANY WEST FINANCE AND CREDIT BANK 

hisselerinin satın alınması süreci olağan koşullarda devam etmekte olup , Ukrayna yetkili makamlarından 

izin beklenmektedir.  

Polisan Holding A.Ş. (POLHO): Polisan Holding, 16 Nisan 2019 tarihli özel durum açıklamasında, tarımsal 

faaliyetlerini, ana iş kollarına yoğunlaşmak amacı ile durdurma kararı aldığını ve bağlı ortaklıklarının 

mülkiyetinde bulunan. Aydın, Manisa ve Balıkesir illerindeki tarım arazilerini satışa çıkardığını duyurmuştu. 

Bu kapsamda, Polisan Holding'in %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya, Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklaşık 

3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL (KDV hariç) bedel karşılığında satmak üzere bir protokol 

imzalamıştır. Satış işlemi tamamlandığında, kamuya özel durum açıklaması yapılacaktır. 

Yibitaş Yozgat İşci Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS): 28.08.2020 tarihli kamuoyu 

açıklamasıyla yaklaşık 3 ay için durdurulacağı bildirilen klinker üretim hattı; üretim planlamasındaki 

değişiklik nedeniyle 05.10.2020 tarihi itibariyle üretime alınmıştır. 

HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC): İştirakimiz Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim 

Teknolojisi A.Ş.'nin 23.09.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda sermayesinin 69.661 TL'den 

82.074 TL'ye çıkarılmasına ilişkin alınan sermaye artırım kararı 30.09.2020 tarihinde tescil edilmiş, tescile 

ilişkin ilan 05.10.2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS): Şirketimizin yurtdışı (Uluslararası) demiryolu taşımacılık 

faaliyetlerinde görülen pozitif yönde artış neticesinde Hollanda'dan 185 adet yeni ve kullanılmamış 45 foot 

PWHC tipinde tren vagon konteynerı alımı yapılmasına karar verilmiştir. Yatırımın toplam maliyeti 

10.442.000-TL+KDV olup, 5.500.000-TL'lik kısmı için Garanti Finansal Kiralama A.Ş leasing sözleşmesi 

imzalanmıştır. Alınan tren vagon konteynerlerinin Ekim 2020 içerisinde teslim alınması beklenmektedir. 

           

USDTRY 

Güne 7,7630 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,7509 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,7400 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,7400 – 7,7300 

Direnç: 7,7700 – 7,7800 
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EURTRY 

Güne 9,1488 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,1421 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,1200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,1200 – 9,1000 

Direnç: 9,1700 – 9,1900 

EURUSD 

Güne 1,1783 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1789 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800 – 1,1800 

Direnç: 1,1800 – 1,1800 

XAUUSD 

Güne 1.914 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.911 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.908 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.908 – 1.905 

Direnç: 1.914 – 1.917 

BRENT 

Güne 41,42 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,40 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz.       
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