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InvestAZ Yatırım:  

Rallilerde Nefeslenme Molası 

Dün küresel piyasalarda hız kazanan ralliler bugün dinlenme molasında. Amerika’lı bir firmanın aşı 
çalışmalarını son aşamada askıya aldığını duyurması piyasaları kısmi olumsuz etkiledi. Güne başlarkenki en 
olumsuz haber olan bu gelişmeye piyasaların tepkisi sınırlı oldu. Asya borsaları karışık ancak pozitif ağırlıklı 
bir seyirde hareket ediyor. Yurt içinde sabah seans açılışıyla birlikte sabah 10:00’da sanayi üretimi verileri 
açıklanacak. Beklentiler mevsimsel düşüş eğilimi gösteren Ağustos ayında bu sene kur hareketliliğine de 
bağlı olarak sanayi üretiminde son aylarda yaşanan ivmenin hız kaybetmesi yönünde.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul Pazartesi seansını artıyla kapattı BİST100 endeksi %1,09 yükselerek 1.178 

seviyesine geldi, BİST30 %0,74 artışla 1.307 puandan seansın kapanışını yaptı. Dolar sabah 

saatlerinde 7,89 civarında seyrederken, Euro 9,31’den işlem görüyor. Altının gram fiyatı düşüşle 

486 TL oldu. 

 Piyasalar, saat 10.00’da açıklanacak Ağustos ayı Sanayi Üretimi verisini bekliyor. Takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretim verisinde Ağustos için yıllık %5-6 arası bir artış bekleniyor. 

 Johnson & Johnson, bir katılımcının hastalanması sonrasında koronavirüs aşısı testlerini geçici 

olarak durdurdu. Johnson & Johnson'ın test verilerinin güvenlik izleme kurulu tarafından gözden 

geçirilmesinden sonra testlerin ne zaman yeniden başlayacağına karar verilecek-STAT 

 JP Morgan, Türkiye'nin bu yıl 28,8 milyar dolar cari açık vermesini bekliyor. TCMB'nin dün açıkladığı 

cari işlemler dengesi verilerini değerlendiren JP Morgan, pandeminin etkisi ile düxen turizm ve 

ulaştırma gelirlerinin yanı sıra keskin şekilde yükselen altın ithalatının etkisi ile cari işlemler açığının 

arttığına işaret etti. 

 G20 dönem başkanı Suudi Arabistan'ın verdiği bilgiye göre, G20 maliye bakanları ve merkez 

bankası başkanları yarın sanal bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının gündeminde hızlı ve 

sürdürülebilir global ekonomik toparlanmanın nasıl desteklenebileceği olacak. 

 ABD Başkanı Trump’ın Son Corona Testi ‘Negatif’. Beyaz Saray doktoru, ABD Başkanı Donald 

Trump’ın Corona virüsü testinin üst üste negatif çıktığını ve virüsü başkalarına bulaştırma 

olasılığının olmadığını söyledi. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.178 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.182 ve en düşük 

1.169 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 1,09 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 22,1 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Aksigorta (AKGRT): Şirket'in 2020 Eylül ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %19 

oranında artarak 422,8mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı 

dönemler itibarıyla %27 oranında artarak 269mn TL olmuştur. Diğer yandan, eylül ayı prim üretimi ile 

beraber Şirket'in 2020 Ocak - Eylül dönemi prim üretimi bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 3.520mn 

TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %14 oranında artmış ve 

2.336mn TL olmuştur. 

Anadolu ISUZU (ASUZU): Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına 

ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine 10 Eylül 2020 tarihinde teklif verilmiş olup; teklifin kazanan teklif 

olduğu şirkete bildirilmiştir. Toplam ihale bedeli yaklaşık 13,3mn EUR olup 100 adet otobüs teslimatı ve bu 

araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır. 

İş Bankası (ISCTR): Banka tarafından yurt içinde 30 milyar TL nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde 

TL cinsinden borçlanma aracı ve 3 milyar TL Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk 

Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine karar vermişti. Söz konusu karar 

kapsamında Banka tarafından SPK'ya gerekli başvuruda bulunulmuştur. 

Odaş Elektrik (ODAS): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına 

yönelik başvuru 12.10.2020 tarihi itibariyle SPK'ya yapıldığı duyurulmuştur. 

 

USDTRY 

Güne  seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,8968 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı 

başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9100 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,8800 – 7,8600 

Direnç: 7,9100 – 7,9200 

EURTRY 

Güne  seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,3186 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne 

satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,2900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,2900 – 9,2600 

Direnç: 9,3400 – 9,3600 
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EURUSD 

Güne  seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1799 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  seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde  seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne satıcılı 

başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.909 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.909 – 1.902 

Direnç: 1.924 – 1.932 

BRENT 

Güne  seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,88 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı 

başladığını izliyoruz.    

 

http://www.investaz.com.tr/

