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InvestAZ Yatırım:  

Türk Varlıklarına İlgi Artıyor 

Siyasi, ekonomik ve jeopolitik risklerle geçilen bir dönemin ardından TL varlıklar tekrar ilgi gördü. Bu 
hafta küresel piyasalara paralel olarak artış gösteren Borsa İstanbul’da 2020 yılında yüksek miktarda 
yabancı portföy çıkışı ve rekor düzeyde düşük yabancı takas oranları görüldü. Yılın sonuna yaklaşılırken ise 
net portföy girişleri gözlemlenmeye başladı. Temmuz ayında %7.50 seviyelerinden %12 seviyesine gelen 
ve %13’e yaklaşması beklenen Merkez Bankası fonlama maliyeti, TL varlıklara geçişin başlamasındaki en 
büyük etken oldu. Artmaya başlayan enflasyon endişeleri ile 24 Eylül’de arttırılan faizlerle birlikte 
hareketlenen yurt içi piyasalarda yükselişin devamı, BIST100 endeksi için kritik 1.200 seviyesinin hızlı aşılıp 
aşılamamasına bağlı. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul yatay seyrediyor. BİST100 endeksi %0,05 yükselişle 1.178 seviyesinde yatay 

seyrediyor, BİST30 ise %0,30 düşüşle 1.303 puandan hafif satıcılı olarak gün ortasına giriş yapıyor. 

Dolar kuru 7,90’ın üzerine çıkarken, piyasalarda Euro 9,32 seviyesinden alıcı buldu. 

 TÜİK: Ağustos'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aylık %3,4, yıllık %10,4 arttı. 

Perakende satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı. Aynı ayda gıda, 

içecek ve tütün satışları %5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %7,2, otomotiv yakıtı satışları 

%3,3 arttı. Perakende satış hacmi aylık %1,4 arttı. 

 Bakan Albayrak: “OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustos’ta sanayi üretimi yıllık %10,4 perakende 

satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına 

üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz.” 

açıklamasında bulundu. 

 İstanbul Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz: 200 gram ekmeğin 1,5 TL'ye 

çıkarılmasını bu hafta onaylayacağız. 

 Merkez Bankası repo ihalesinde toplam teklif 42 milyar 325 milyon TL. Merkez Bankası Repo 

İhalesinde Kabul Edilen Toplam Tutar 9 Milyar 999 Milyon TL. Ortalama Basit Faiz %13,25, 

Ortalama Bileşik %14,09 olarak gerçekleşti. 
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BİST 100  

Endeks güne 1,181 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1,182 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1,180 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

Şirket Haberleri: 

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN): 25 Eylül 2020 tarihli özel durum açıklamamıza esas teşkil eden 

Kervansaray Uludağ Oteli ve Otele ait olan telesiyej tesisi iel mekanik tesisin10 yıllık süre ile Extension 

Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti.ne yıllık 3.500.000 TL bedelle ve kira bedellerinin yıllık % 5 

oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınacağı konusunda açıklama yapılmış olup, Kayyım Heyeti'nin 

25.09.2020 tarihi itibariyle atanması sebebiyle, eski yönetim tarafından yapılan 25.09.2020 tarihli kira 

sözleşmesinin yetkisiz kişiler tarafından yapıldığından geçersiz olduğu, peşinat ve teminat alınmadan, 

hiçbir firmadan teklif alınmadan, otelcilik ile iştigal etmeyen bir firmaya, piyasa rayici altında bir rakamla, 

10 yıllık süre ile ve % 5 yıllık arttırım belirlemenin hayatın olağan akışına uygun olmadığı hususları açık olup, 

işbu sebeple sözleşmenin geçersizliğinden bahisle Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti. 

hakkında,Bursa 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/218 Sayılı dosyasından Elatmanın Önlenmesi davası 

açılmıştır. 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR): Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 8.072.680 $ 

(SekizMilyonYetmişİkiBinAltıYüzSeksenDolar) tutarında muhtelif araç üstü ekipman siparişi almıştır. 

Teslimatlar 2021 yılı içerisinde yapılacaktır. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,8990 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8879 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9108 ve en düşük 7,8718 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9200 seviyesinde. 

Destek: 7,8800 – 7,8500 

Direnç: 7,9200 – 7,9300 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3156 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3305 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,3353 ve en düşük 9,2846 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,2900 seviyesinde. 

Destek: 9,2900 – 9,2600 

Direnç: 9,3400 – 9,3600 
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EURUSD 

Güne 1,1814 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1791 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1817 ve en düşük 1,1778 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1800 

Direnç: 1,1800 

ALTIN 

Ons altın Güne 1.923 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.926 en düşük 1.910 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.917 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.913 

seviyelerinde. 

Destek: 1.913 – 1.904 

Direnç: 1.929 – 1.935 

BRENT 

Güne 41,76 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,28 en düşük 41,66 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,24 seviyesinde hareket eden emtiada %1,25 artışla gözleniyor.  
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