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InvestAZ Yatırım:  

Yeni Hafta Coşkulu Başladı 

Haftanın ilk işlem gününe piyasalar hareketli başladı. Sabah otomotiv üretimi ve satışları verisi, TCMB’nin 
zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranında artışa gitmesi ve ödemeler dengesi verilerinin açıklanmasının 
BIST100 endeksi %0,85 artarak 1.175 puanın üzerine çıktı. Ağustos ayında cari işlemler hesabı $4,631 
milyar açık verdi. Cari işlemler hesabı Ocak-Ağustos döneminde toplam $26,47 milyar açık vermiş oldu. Net 
hata noksan kaleminin -$2,845 milyar olmasıyla birlikte resmi rezervler Ağustos ayında $7,602 milyar 
azaldı.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul haftaya alışla başladı BİST100 endeksi %0,85 artışla 1.175 puandan işlem görüyor. 

BİST30, 1.300 seviyesinin üzerine çıkarak 1.305 puanla %0,61 yükseliş gösterdi. Dolar gün ortasına 

7,89, Euro ise 9,32 seviyesinden giriş yaptı. 

 Cari işlemler hesabı 4,63 milyar Dolar açık verdi. Bir önceki yılın Ağustos ayında 3 milyar 314 milyon 

ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 4 milyar 631 milyon ABD doları açık 

gerçekleşti. Beklenti 4,6 milyar dolar açık olacağı yönündeydi. Bunun sonucunda on iki aylık cari 

işlemler açığı 23 milyar 203 milyon ABD doları oldu. 

 TCMB, Net hata ve noksan kalemini Ağustos'ta -$2,85 Milyar, Ocak-Ağustos'ta döneminde  

-$8,02 Milyar olarak açıkladı. 

 TÜİK: İşsizlik Oranı Temmuz döneminde %13,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 

yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 

milyon 263 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile %43,5 oldu. 

 Merkez Bankası, 9 Kasım vadeli 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi açtı. 

İhalede ortalama basit faiz %13,25, ortalama bileşik %14,09 oldu. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.169 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.178 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.175 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

Şirket Haberleri: 

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU): Şirketimiz, Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış 

olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine 10 Eylül 2020 tarihinde teklif 

vermiş olup; teklifimizin kazanan teklif olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Toplam ihale bedeli yaklaşık 13,3 

milyon Euro olup 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini 

kapsamaktadır. İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Kişinev 

Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır. Teslimatların 2020 ve 2021 

yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 

10.09.2020 tarihli kararı ile verdiği yetkiye istinaden, ihaleye teklif verildiği bilgisinin açıklanmasının ihale 

sonuçlanana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, ihaleye ilişkin 

sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının, rekabet gücü ve pazarlık gücünün 

korunması amaçlarıyla alınmıştır. 

RTA Laboratuvarları (RTALB): RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın 

tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus Markalı 

testin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı 

gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA): Banka, 850mn TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 

nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 750mn TL (%88,23529 oranında) artırılarak 1.600mn TL'ye 

çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur. 

Verusa Holding (VERUS): Şirketin 26.06.2020 tarihli özel durum açıklamasında; %100 oranında bağlı 

ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat 

İli Erbaa İlçesi'ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle 

ilgili analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 - 12,54 gram aralığında altın madeni 

cevheri tespit edildiği kamuya duyurulmuştu. 

Söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu 

edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yetkili bir firmayla sözleşme imzalanarak 

jeofizik ve jeoloji çalışmalarına 09.10.2020 tarihi itibariyle başlandığı açıklanmıştır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8959 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8570 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9138 ve en düşük 7,8372 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur  
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için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9300 seviyesinde. 

Destek: 7,8500 – 7,8100 

Direnç: 7,9300 – 7,9600 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3287 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,2885 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,3482 ve en düşük 9,2629 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,3600 seviyesinde. 

Destek: 9,2800 – 9,2300 

Direnç: 9,3600 – 9,4000 

EURUSD 

Güne 1,1820 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1812 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1827 ve en düşük 1,1806 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,18 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 

Direnç: 1,1800 

ALTIN 

Ons altın Güne 1.930 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.933 en düşük 1.922 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.927 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.919 

seviyelerinde. 

Destek: 1.919 – 1.914 

Direnç: 1.931 – 1.938 

BRENT 

Güne 42,53 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,62 en düşük 42,04 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,22 seviyesinde hareket eden emtiada %1,47 azalış gözleniyor. 
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