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InvestAZ Yatırım:  

Hazinenin Borçlanma Limiti Arttı 

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hazinenin borç limiti iki katına çıkarıldı. Düzenleme 
ile hazinenin borç tavanı 154 Milyar TL’ye ulaştı. Çin PMI verileri ekonomik toparlanmanın güçlendiğini 
işaret ediyor. İngiltere ekonomisi ise Ağustos ayında %2,1 büyümesine rağmen %4 olan büyüme 
beklentisinin oldukça altında performans gösterdi. Son dönemde negatif faiz opsiyonunu sürekli olarak 
konuşan İngiltere Merkez Bankası yetkilileri, İngiltere ekonomisindeki toparlanmanın yavaşlaması 
durumunda beklenilenden daha hızlı bir şekilde negatif faiz uygulamasına geçebilir. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul Perşembe seansını hafif satıcılı kapatmıştı BİST100 -%0,17 azalarak 1.150 

seviyesine, BİST30 ise 1.280 puana düşerek piyasalarda alıcı buldu. Dolar kuru 7,94’te Euro 9,36 

seviyelerinde seyrediyor. 

 Borçlanma limiti, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere iki katı olarak uygulanacak. Meclisin 

2020 yılı için verdiği Borçlanma limiti 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye 

Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak 

uygulanacak. 2020 yılı bütçesinde borçlanma limiti 140 milyar lira düzeyinde belirlenmişti. Ekim 

ayı itibariyle borçlanma limiti 240 milyar TL’ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent 

Aksu, “Borçlanmamız arttı ama bunun hepsi harcanmadı. 120 milyar TL kasa bakiyemiz var dedi. 

 ABD Başkanı Trump, Cumartesi günü Florida'da miting düzenleyebilir. Geçtiğimiz hafta kendisine 

koronavirüs teşhisi konunan ABD Başkanı Donald Trump, uygulanan tedavi sonrasında kendisini 

"gerçekten iyi" hissettiğini belirterek, Cumartesi akşamı Florida'da bir miting düzenleyebileceğini 

söyledi. Fox News'a konuşan Trump, bugün yeni bir koronavirüs testi yaptıracağını da belirtti. 

 İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid için olağanüstü hal ilan edecek. İspanya Başbakanı Pedro 

Sanchez'in bugün Bakanlar kurulu'nu toplayarak, artan koronavirüs vakaları karşısında Madrid'de 

olağanüstü hal ilan edilmesini isteyeceği bildirildi. 

 Çin'in hizmet sektöründe toparlanma Eylül ayında hızlandı. Caixin ve IHS Markit tarafından 

hazırlanan Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi, sektörde istihdamın da artmaya devam 

ettiğini ortaya koydu. İstihdam yaratımı oranı son 10 ayın en yüksek seviyisini gördü. Hizmet 

sektörü PMI Eylül ayında, 54,0 puandan 54,8 puana çıkarak. Haziran'dan bu yana görülen en yüksek 

seviyeye ulaştı. 

 İngiltere'de Ağustos'ta 3 ay itibarıyla dönemsel ortalama GSYH%8,0, 3 ay itibarıyla yıllık ortalama 

-%12,3. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.150 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.159 ve en düşük 

1.143 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü % -0,17 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST 100 

endeksi günü 18,8 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY): Şirketimizin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den (‘'Banka'') 

kullanmış olduğu 2021 ve 2022 yıllarında vadeleri dolacak ve vade tarihinde balon ödemeler de içeren 

toplam 117,516,666 USD ana para tutarlı kredilerin, Şirketimiz ve Banka'nın mutabakatı ile 1+6.5 yıl olarak 

yenilenmesine, kredinin 1. yılı sonunda, bankanın aynı toplam bakiyeli altı buçuk yıllık bir krediyi şimdiden 

taahhüt etmesine istinaden, para biriminin banka ile mutabık kalarak belirlenmesine ve şartları 

düzenleyecek kredi sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Bu işlem sonrasında Şirketimizin toplam 

borç stoğunda bir artış olmayacak, ortalama borç vadesi ise Şirket hedefleri paralelinde nakit akışını olumlu 

etkileyecek şekilde uzayacaktır.   

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS): Pegasus 2020 Eylül ayına ilişkin trafik verilerini paylaştı. Açıklanan 

verilere göre toplam doluluk oranı 2019 yılı Eylül ayında 89.8% olarak gerçekleşirken 2020 Eylül ayında 

73.7% olarak gerçekleşmiştir buna göre yıllık % değişim -16.1% olmuştur.  

 

USDTRY 

Güne 7,9437 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,9395 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,9300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,9300 – 7,9100 

Direnç: 7,9500 – 7,9600 

EURTRY 

Güne 9,3535 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,3496 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,3300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,3300 – 9,3000 

Direnç: 9,3700 – 9,3800 

EURUSD 

Güne 1,1760 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1775 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

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

Destek: 1,1800 – 1,1700 

Direnç: 1,1800 – 1,1800 
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XAUUSD 

Güne 1.894 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.910 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.918 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.898 – 1.886 

Direnç: 1.918 – 1.925 

BRENT 

Güne 43,45 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 43,17 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. 
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