InvestAZ Yatırım:

Borsalar Sert Yükseldi
Sabah saatlerinde satışlar yaşanan hisse piyasaları öğleden sonra sert yükselişe geçti. BIST100 endeksi
tekrar 1.556 seviyesini aşarken BIST30 endeksi 1,682’ye kadar yükseldi. Dolar kurunda seans öncesi
başlayan sert yükselişn de dindiğini ve kurun 7,50 sınırında sabitlendiğini izledik. Endekslerin sert yükseldiği
günde en çok dikkat çeken artışı %6’dan fazla artan metal ana endeksi XMANA gerçekleştirdi. Bilişim
sektörü endeksi XBLSM %4,29 artarken gıda sektörü XGIDA %3,31 değer kazandı. ABD borsalarının Martin
Luther King’i anma günü dolayısıyla tatil edildiği günde Avrupa borsalarında genel olarak yükseliş hakimdi.
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da Avrupa Birliği ile ilişkilerde pozitif gelişmelerin olduğunu
ifade etmesi ve Facebook’un Türkiye’de temsilci açma kararı alması gibi pozitif haberlerin fiyatlandığı günü
yurt içi hisse piyasaları oldukça olumlu fiyatladı.

Satır Başları:







Borsalar Haftaya Alışla Başladı BIST100 %2,23 düşüşle 1.558 puana yükselirken, BIST30 %1,85
artışla 1.684 seviyesine artış gösterdi. %6,60 artışla BIST Metal Ana (XMANA) Endeksi, diğer BIST
Endeksleri arasında yükselişi önde götürdü. Akşam saatlerinde döviz kurları yatay seyirde hareket
etti. Dolar 7,50’den işlem görürken, Euro 9,05 seviyesinden fiyatlanıyor.
Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı. Buna
göre, Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda 77 günde 3 bin 920 metre derinliğe kadar sondaj
yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde
yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdi.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 16.7308 (Önceki 16.7195) oldu.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BIST 100
BIST100 endeksi açılışta 1.525 seviyesiyle seansa başlarken, seans saatlerinde en yüksek 1.547 en düşük
1.509 seviyelerine geldi. Kapanışa doğru endeks 1.547 seviyesinden işlem görüyor. Günü %1,5 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık 25 milyar TL civarında seyrediyor.
Destek: 1.508
Direnç: 1.550

Şirket Haberleri:
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL): Seoul Viosys Co. Ltd. firması ile yapmış olduğumuz anlaşma
kapsamında Şirketimizin "UVC Led Virüs ve Bakteri Öldüren Dezenfeksiyon Modülü" üretimi ve yurt içi-yurt
dışı satışı için gerekli olan ve bu konuda akredite olmuş üniversitelerle yapılan analiz çalışmaları neticesinde
Ar-Ge sonuç raporları ile ilgili Kurumdan CE belgesi alınmıştır.Son olarak da bu belgelerle birlikte Şirketimiz,
söz
konusu
ürünlerinin
TC.
Sağlık
Bakanlığı'nın
Ürün
Takip
Sistemi'ne
(ÜTS)
(https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/tibbiCihaz) kayıt giriş ve onay işlemlerini tamamlamıştır.
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AVISA): Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12. 2020 dönemine ait prim üretimi
; hayat dalı 1.266.367.504 TL, hayat dışı 65.504.790 TL olmak üzere toplam 1.331.872.294 TL olarak
gerçekleşmiştir.
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz 18/01/2021 tarih ve 615 sayılı kararı
doğrultusunda; portföyümüzde bulunan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 7 Parsel
üzerindeki 9.394,62 m2'lik arsa ile ortak mülkiyetli İmpa Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve Timur Alperen
Adan'a ait Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 4 Parsel üzerindeki 19.184 m2'lik arsanın, tevhid
edilerek toplam 28.578,62 m2 büyüklüğündeki yeni arsa üzerine ortak hak ve oranda 20.000 m2'lik Lojistik
Merkezi yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

USDTRY
Güne 7,4587 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,5447 en düşük 7,4427
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5012 seviyesinde hareket eden kur günü %0,57 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,5500 seviyesinde.
Destek: 7,4500 - 7,3900
Direnç: 7,5500 - 7,6000
EURTRY
Haftanın ilk işlem gününe 9,0187 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1177 en
düşük 8,9816 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0563 seviyesinde hareket eden kur günü %0,49 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,1200 seviyesinde.
Destek: 8,9900 - 8,9200
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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Direnç: 9,1200 - 9,1900
EURUSD
1,2082 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2087 en düşük 1,2054
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2065 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,11 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,2100 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2000
Direnç: 1,2100 - 1,2100
XAUUSD
Ons Altın seans 1827 seviyesinden başlangıcını yaptı. Gün içerisinde en yüksek 1841 seviyesi görülürken,
en düşük 1808 seviyesine gelinmiştir. Şu saatlerde 1834 seviyesinden işlem gören Ons Altın günü %0,64
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnç 1849 seviyesinde.
Destek: 1.816 – 1.796
Direnç: 1.849 – 1.862
BRENT
Haftanın ilk işlem gününde açılışı 54,76 seviyesinden yapan emtia gün içerisinde en yüksek 55,20 en düşük
54,49 seviyeleri arasında işlem gördü. Şu saatlerde %0,34 azalışla işlem gören Brent petrol 54,91 dolardan
alıcı buluyor.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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