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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Açılış İçin Umutlu 

Dünü düşüşle kapatan yurt içi piyasalarda bugün iyi bir açılış bekleniyor. Dolar kurunun 7,88 seviyesine 
gelmesiyle gün içi kazançlarını geri verip eksiye dönen BIST100 endeksi, dünkü kapanışta 1.150 seviyesinin 
üzerinde tutunmayı başarmıştı. Bu desteğin haftanın geri kalanında çalışması durumunda yerel piyasalar, 
döviz kaynaklı kasırgayı geçirmeyi başarabilecektir. ABD’de 2. Mali destek paketinde sona yaklaşılmasıyla 
coşan S&P500 ve Nasdaq’ın bugün Dünya genelinde pozitif havayı desteklemesi bekleniyor. Asya borsaları 
son 3 haftanın en yüksek değerlerine ulaştı.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul Çarşamba hafif satıcılı bir gün geçirdi. BİST100 %0,11 düşüş ile 1.152 seviyesinde 

günü yatay fiyat hareketiyle kapatırken, BİST30 %0,32 düşüşle 1.282 puanda hafif satıcılıydı. Dolar 

kuru güne 7,88’den başlarken, Euro 9,29 ile sabah saatlerinde piyasalarda işlem gördü. Gram Altın 

478 lirada seyir ediyor. 

 EPGİS: Bugünden geçerli olmak üzere benzinde 16, motorinde 23 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşecek. 

 TAV'ın Türkiye'de işlettiği 5 havalimanında yolcu sayısı yılın ilk 9 ayında %66,9 azaldı. Ocak-Eylül 

döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %66,9 düşüşle 17 milyon 937 bin 55 oldu. 2019 yılının 

aynı döneminde yolcu sayısı 54 milyon 111 bin 921 olmuştu. 

 Fitch, Türkiye'de 3 katılım bankasının kredi notlarını teyit etti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, 

Kuveyt Türk ve Türkiye Finans'ın kredi notu 'B+', Vakıf Katılım'ın kredi notu 'B' olarak teyit edildi. 

 Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 15-16 Eylül tarihli toplantısına ait tutanakları 

yayımladı. Tutanaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı ilave 

mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceğini ortaya koydu. 

Politika faizi toplantıda %0-0,25 aralığında sabit tutulmuştu. 

 ABD Başkanı Trump: “15 Ekim’deki Tartışma Programına Katılacağım.” dedi. Trump, yakalandığı 

koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastaneden Pazartesi akşamı çıkmasının ardından bugün ilk kez 

Oval Ofis’e gitti. Trump’ın koronavirüse yakalanmasının ardından 15 Ekim’de Miami’de yapılması 

planlanan tartışmanın akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyordu. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.152 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.157 ve en düşük 

1.147 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü % -0,11 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST 100 

endeksi günü 17,3 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE): 25.09.2020 tarih 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, 

İştirakimiz Toma Finance Ltd.' e ait Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nin 

hisselerinin, 21.12.2018 tarihli sözleşmeyle Cevdet Taşçeken'e satılması kapsamında, tahsil edilmesi 

gereken 52.251.100,- TL. alacağın 7 gün içerisinde Şirketimiz hesaplarına ödenmesi konusunda Cevdet 

Taşçeken'e Beyoğlu 18.noter kanalıyla 14043 Yevmiye nosuyla ihtarname gönderilmiştir. 

Net Holding A.Ş. (NTHOL): K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve 7.10.2020 tarihli 

resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde, Casinoların, 7.10.2020 tarihi itibarı ile, K.K.T.C. 

Sağlık Bakanlığının belirlediği koşullarla açılmasına karar verilmiştir. Bu kararlar doğrultusunda K.K.T.C.'de 

kurulu Grup Şirketlerimiz tarafından işletilmekte olan tüm casinolarımız saat 18:00 itibarıyla faaliyetlerine 

başlamıştır.  

Karadağ'da bulunan 2 adet Casinomuz ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otelimiz faaliyetlerine devam 

etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casinomuz ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır. 

Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO): %100 iştirakimiz olan Gedik Portföy çatısı altında kurulan, Gedik 

Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (BV Growth Fonu) 3.000.000 TL yatırım 

yapılmasına karar verildiğini 13.08.2020 tarihinde açıklamıştık. 13.08.2020 tarihli açıklamamıza istinaden 

Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (BV Growth Fonu) 3.000.000 TL yatırım 

yapılmasına ilişkin yatırımcı sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır. 

Bilindiği üzere, BV Growth Fonu, 1514 Tech-InvestTR Programı kapsamında yer almakta olup, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı'ndan yatırım almaya hak kazanan 5 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan biri olmuştur. 

Aynı zamanda Fon, Türkiye'de yerleşik olup küresele açılma potansiyeline ve yetkinliğine sahip 60 farklı 

büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı planlamaktadır.  

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY): Şirketimiz bünyesinde faailiyet gösteren Akasya ve 

Akbatı Alışveriş Merkezleri, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak 

"TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazanmıştır. 

 

USDTRY 

Güne 7,8828 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,8823 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,8900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,8700 – 7,8500 

Direnç: 7,8900 – 7,9100 
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EURTRY 

Güne 9,2764 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,2907 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,3100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,2700 – 9,2400 

Direnç: 9,3100 – 9,3200 

EURUSD 

Güne 1,1763 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1774 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

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

Destek: 1,1800  

Direnç: 1,1800  

XAUUSD 

Güne 1.887 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.889 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.892 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.885 – 1.881 

Direnç: 1.892 – 1.895 

BRENT 

Güne 42,17 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,13 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne alıcılı başladığını izliyoruz.  
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