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InvestAZ Yatırım:  

Rallinin Devamı 

Haftanın son işlem gününde pozitif kapanışa doğru gidiliyor. Piyasalar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıklayacağı enerji rezervlerine odaklanmışken borsalar haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürdü. 
BIST100 endeksi 1.189 seviyesinde dolanırken Dolar/TL 7,94 noktasında kalmaya devam etti. Piyasalar 
yarınki açıklamaya kilitlenmişken olumlu havanın önümüzdeki haftada devam etmesi durumunda 1.200 
endeks seviyesi tekrardan tartışmalara konu olacaktır. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul güne alışla başladı. BİST100 %0,68 artışla 1.188 seviyesinde. BİST30 ise 1.307 puan 

olarak %0,59 yükseliş gösterdi. Piyasalarda gün ortasında döviz kurları yatay seyrediyor. Dolar kuru 

7,94, Euro 9,30 seviyesinden işlem gördü. 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni istihdam paketinin detaylarını 

açıkladı. TRT Haber'in haberine göre, işsizlik ödeneği alanların yeniden istihdama katılımı teşvik 

edilecek. Bunun için de 'Hızlı İşe Dönüş Desteği' devreye alınacak. "Vatandaşlarımızı ilk 3 ayda aktif 

şekilde iş aramaya teşvik edeceğiz" açıklamasında bulundu. 

 Hazine, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 

tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının 3 aylık programına göre, 20 Eylül Salı 

günü 4 Mayıs 2022 itfalı, 2 yıl (560 Gün) vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil 

yeniden ihraç edilecek. 

 Merkez Bankası repo ihalesinde toplam teklif 40 milyar 25 milyon TL oldu, kabul edilen toplam 

tutar 9 milyar 999 milyon TL olarak gerçekleşti. 

 Merkez Bankası repo ihalesinde ortalama basit faiz %13,27, ortalama bileşik %14,11 oldu. 

 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'ne 750 milyar Euro büyüklüğündeki 

toparlanma paketini gecikmeden onaylama çağrısı yaptı. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.185 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.191 seviyesini gören BİST100 

endeksinin şu saatlerde 1.189 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

Şirket Haberleri: 

Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi 

Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık 

Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, Firmamıza 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. 

Bu sipariş ile toplam sipariş adedi 2.000.000 teste ulaşmıştır. İlk 500.000 testin teslimatı gerçekleştirilmiş 

olup teslimatlar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün istekleriyle tüm hızıyla sürdürülmektedir. 

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP): 2020 yılı içerisinde yaşanan Kovid-19 salgın 

sürecinin ekonomik etkileri ve 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

kararı ile, Türk Parasını Koruma Hakkında 32 sayılı kararda yapılan değişiklikle AVM'lerde dövizli kira 

sözleşmelerinin yasaklanması ve buna karşılık uzun vadeli proje finansman kredimizin Euro olarak devam 

ediyor olması, Şirket nakit akışında bozulmaya sebep olmuştur. Bu kapsamda bağlı ortaklığımız ile Halk 

Bankası arasında imzalanmış olan kredi sözleşmemizin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan 

görüşmeler neticelenmiştir. 

Kredi sözleşmesinin diğer koşulları aynı kalmak kaydıyla, mevcut kredi faiz oranında indirime gidilmiş olup, 

2020 yılında yapılan ödemelerden sonra bakiye kalan anapara ve faiz farkı olan 1.550.000 Euro anaparaya 

eklenmiş, bunun yanısıra, revize edilen 2020 ve 2021 ylları taksitlerinden, yapılacak ödemelerden sonra 

kalan 6.000.000 Euro (Altı milyon Avro) fark ise ödeme planının 02.Nisan.2030 tarihli taksitine eklenmiştir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,9383 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,9347 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9470 ve en düşük 7,9127 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9500 seviyesinde. 

Destek: 7,9200 – 7,9000 

Direnç: 7,9500 - 7,9700 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,2930 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,2989 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,3064 ve en düşük 9,2709 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,2700 seviyesinde. 
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Destek: 9,2700 – 9,2500 

Direnç: 9,3100 – 9,3300 

EURUSD 

Güne 1,1707 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1703 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1720 ve en düşük 1,1694 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1700 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 

Direnç: 1,1700 

ALTIN 

Ons altın Güne 1.908 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.913 en düşük 1.903 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.906 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.914 

seviyelerinde. 

Destek: 1.904 – 1.899 

Direnç: 1.914 – 1.918 

BRENT 

Güne 43,11 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 43,22 en düşük 42,58 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,81 seviyesinde hareket eden emtiada %0,81 azalış gözleniyor. 
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