InvestAZ Yatırım:

Teşvik Yoksa Toparlanma Yok
ABD Başkanı Trump $2,4 Trilyonluk mali teşvik paketi müzakerelerini durdurma talimatı verdi. Trump’ın
açıklaması üzerine Amerika endeksleri çakıldı. Fed başkanı Powell yeterli devlet desteği olmadan
toparlanmanın zayıflayacağını ifade etti. Düne pozitif başlangıç yapan BIST100 endeksi seans kapanışına
doğru düşüşe geçerek günü 1.153 seviyesinden kapatmıştı. Türkiye borsalarında negatif havanın bugün de
sürmesi bekleniyor. Bugün için sakin bir veri akışı bulunmakta. Yurt içinde Hazine Nakit Dengesi ve yurt
dışında Lagarde ile Fed başkanı Powell’ın konuşmaları takip edilecek.

Satır Başları:









Borsa İstanbul dünü satışla tamamladı. Seansı %0,6 düşüş ile kapatan BIST100 endeksi 1.153
seviyesindeyken, BIST30 %0,90 düşerek günü 1.306’dan kapattı. Dolar kuru sabah saatlerinde 7,84
seviyesinin üzerine çıkarken, Euro 9,20 seviyesinden piyasalarda işlem görüyor. Altının gram fiyatı
ise 476 Lira olarak piyasalarda işlem gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar’ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’i
ziyaretleri kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’tan sonra bu görevi devralan Emir Şeyh
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek. Ayrıca görüşmelerde ayrıca
ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde
bulunulacak.
Emisyon Hacmi 06 Ekim 2020 itibariyle 212 milyar 843 milyon 26 bin 612,50 TL oldu.
Almanya'da Ağustos'ta sanayi üretimi aylık -%0,2 (beklenti %1,5, önceki %1,2) olarak gerçekleşti.
Donald Trump, Kongre'den hava yolları için 25 milyar dolar ek yardımı hızla onaylamasını istedi.
ABD'de endeksler Trump'ın "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurmasının ardından günü
düşüşle tamamladı.
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BİST 100
Dün endeksin 1.154 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.170 ve en düşük
1.154 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü % -0,6 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST 100
endeksi günü 20,7 milyar TL hacimle kapattı.

Şirket Haberleri:
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık
Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün saat 17:15 itibari ile, ilk 500.000 adet ürün
teslimatı tamamlanmıştır. Siz değerli paydaşlarımıza daha önce de bildirdiğimiz üzere DMO ile yapılan
anlaşmanın operasyonel büyüklüğü sebebi ile ürünün saha validasyon ve lojistik operasyon çalışmaları
beklenenden uzun sürmüş ve bu sebepten ötürü ilk 500.000 adetlik teslimatımız bugün
tamamlanabilmiştir.
Doğuş Holding A.Ş. (DGHOL): %100 iştirakimiz olan Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi
unvanlı şirketin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşme ile ilgili
hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca
şirketimize devri işlemi 2 Ekim 2020 itibariyle tescil edilmiş bulunmaktadır.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK): 25 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 250.000 Adet A Grubu imtiyazlı pay ve 21.037.500 Adet B
Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %85,15' ine tekabül eden 21.287.500 TL ile iştirak
edilmesine karar verildiğini 28.09.2020 tarihinde açıklamıştık. 28.09.2020 tarihli açıklamamıza istinaden
"HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." nin kuruluş izni için INVEO Yatırım Holding A.Ş. ile birlikte
bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na başvuruda bulunulmuştur.

USDTRY
Güne 7,7979 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,7859 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,7800 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,7800 – 7,7700
Direnç: 7,8000 – 7,8200
EURTRY
Güne 9,1529 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,1452 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,1300 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,1300 – 9,1100
Direnç: 9,1700 – 9,1900
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EURUSD
Güne 1,1733 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1737 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1700 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1700
Direnç: 1,1700 – 1,1800
XAUUSD
Güne 1.877 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.885 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.890 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1.877 – 1.868
Direnç: 1.890 – 1.895
BRENT
Güne 41,91 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,16 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz.
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