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InvestAZ Yatırım:  

TCMB’den Zorunlu Karşılık Hamlesi 

Zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı %5’den %7’ye yükseltildi. Sabah açıklanan verilerde 
otomobil satışları ve otomotiv üretimi Eylül ayında %4 artmış oldu. Ardı ardına gelen kısmi pozitif 
açıklamalarla Borsa İstanbul’un güne yükselişle başlaması bekleniyor. Amerika’dan ise dünya geneline kötü 
haber var. Temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın önerdiği $1,8tn büyüklüğündeki mali paketi 
reddetti. Uzun süredir beklenen ve Trump’ın Pelosi’ye acele etmesini söylediği mali teşvik paketi 
müzakerelerinde tarafların anlaşma süreci bir süre daha devam edecek. Yurt içi ve yurt dışı haber akışındaki 
zıtlığa paralel olarak sabah BIST30 Ekim vadelileri çift yönlü hareketlerle açıldı. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul geçen haftayı alıcılı kapattı BİST100 %1,32 yükselerek haftayı 1.165 seviyesinden 

kapattı. BİST30 endeksi ise 1.297 puandaydı. Haftanın kapanışına doğru 1.292 puan civarında 

seyrediyor. Dolar kuru 7,89, Euro 9,33 olarak haftaya başlangıcını yaptı. Gram Altın ise TL cinsinden 

488 Lira olarak piyasalarda alıcı buldu. 

 TCMB TL Zorunlu Karşılıklara Uygulanan Faiz/Nema Oranını %5,00'ten %7,00'ye yükseltti. TCMB 

ABD Doları Cinsinden Zorunlu Karşılıklara Uygulanan Komisyonunu %0,0250, %0,0125'e indirdi. 

 TCMB, ödemeler dengesi verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. 

 OSD: Otomotiv üretimi Eylül'de yıllık %4,3 artışla 142 bin 129 oldu. Otomotiv üretimi Eylül ayında 

geçen yılın aynı ayına göre %4,3 artışla 142 bin 129 adet oldu. Otomotiv Sanayii Derneğinden(OSD) 

yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil üretimi %0,1 artışla 90 bin 447 olarak gerçekleşti. 

 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump yönetiminin ortaya koyduğu 1,8 trilyon 

dolarlık teşvik paketi teklifini reddetti. Pelosi, Trump'ın teklifini "bir adım ileri, iki adım geri" diye 

niteledi. 
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BİST 100  

Geçen hafta endeksin 1.166 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.167 ve en 

düşük 1.151 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü % 1,32 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST 100 

endeksi günü 19.5 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tupr): 20 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması 

ile tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler 

doğrultusunda 2020 yılı için beklentilerimizi, etkilerin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve 

Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayımı ile aşağı yönlü revize ettiğimizi 

kamuya duyurmuştuk. 

Covid-19 salgınının küresel çapta akaryakıt ürünleri talebi üzerinde oluşan olumsuz etkisinin devam etmesi 

ve yüksek seyreden ürün stokları nedeniyle küresel akaryakıt ürün marjları önemli ölçüde zayıfladığından, 

2020 yılı geleceğe yönelik beklentilerimizde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur. 2020 yılı için 

öngördüğümüz üretim beklentimiz ~24 milyon tondan ~22 milyon tona, satış beklentimiz de ~25 milyon 

tondan ~23 milyon tona revize edilmiştir. Bu değişiklikler sonrası, 2020 yılı için kapasite kullanımı 

beklentimiz de %80 – 85 aralığından %75 – 80 aralığına düşürülmüştür. 

Akdeniz Kompleks Marjı beklentimiz 1.0 – 2.0$/v seviyesinden ~-0.5$/v seviyesine, Tüpraş Net Rafineri 

Marjı beklentimiz ise 3.0 – 4.0$/v seviyesinden ~1.0$/v seviyesine revize edilmiştir. Son olarak, rafinaj 

yatırımları beklentimiz ~125 milyon USD'den ~115 milyon USD'ye düşürülmüştür. 

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT): Sosyal Güvenlik Kurumu alağacağı olan 70.769,08 TL 

Isparta 2.icra dairesi 2016/6118 esas no'lu dosyasında şirket üzerindeki tüm varlıklara haciz işlemi 

başlatmıştır. 

Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket, 2.112mn TL çıkarılmış sermayesinin %20 oranında bedelsiz 

artırılarak 2.534,4mn TL'ye yükseltilmesine karar verildiğini duyurmuştur. 

 

USDTRY 

Güne 7,8570 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,8807 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9000 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,8500 – 7,8100 

Direnç: 7,9000 – 7,9300 

EURTRY 

Güne 9,2885 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,3221 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,3500 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 9,2800 – 9,2400 

Direnç: 9,3500 – 9,3800 

EURUSD 

Güne 1,1820 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1825 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800  

Direnç: 1,1800  

XAUUSD 

Güne 1.930 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.931 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.936 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.924 – 1.917 

Direnç: 1.936 – 1.940 

BRENT 

Güne 42,53 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,51 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.  
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