InvestAZ Yatırım:

Eylül Kötü Bitebilir
Tarihe geçen 2020 yılının Eylül ayı volatilite getirebilir. Geçtiğimiz hafta finansal piyasalar için olumlu
bitmemişti. Finansal volatilite ve rüzgar değişimleriyle bilinen Eylül ayları, bu sene de küresel piyasalardaki
risk iştahında ani düşüş trendiyle bitebilir gibi bir hava oluşuyor. Yaklaşan Amerika seçimleri, Amerika-Çin
arasında tekrardan artmaya başlayan siyasi ve ekonomik gerilimler en önde gelen riskler arasında. Amerika
vadelileri yeni haftaya eksiyle başlarken Asya borsalarında da yukarı yönlü hareketleri destekleyici bir seyir
yok. Dolar/TL’de devam eden yukarı yönlü baskı yeni haftaya başlarken de devam ederse Borsa İstanbul’da
haftaya satıcılı bir başlangıç yapılabilir görüşündeyiz.
Merkezi Yönetim iç ve dış borç stokları açıklanacak. Bugüne ait piyasaları yönlendirebilecek haber akışına
bakıldığında merkezi yönetimin toplam borç durumu görülüyor. Veri’nin akşam saatlerinde açıklanacak
olması, piyasaları yönlendirme bakımından beklentiler yönünde ilerleyebilir. 2000’li yıllarda uzun bir süre
çok başarılı devam eden bütçe dengesinin özellikle son 2 yıldır hızlanarak bozulmaya başlaması, Cari açık
ile birlikte Türkiye ekonomisi ve Dolar/TL özelindeki en büyük kırılganlık olarak görülüyor.
Yurtdışı haber akışında Fed başkanı Powell’ın konuşmaları ve Eylül ayına ilişkin öncü PMI’lar takip edilecek.
Gün içerisinde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde’ın açıklamaları gündemde olacak.

Satır Başları:



Kabinenin toplantısında gündem kısıtlamalar olacak. Geçtiğimiz haftanın son günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Valilik tarafından yapılan açıklamalarla sinyali verilen yaklaşmakta olan
salgınla mücadele için atılacak adımlar bugün konuşulacak.
Türkiye’de toplam korona virüs vaka sayısı 1.456 kişi artarak 302.867’ye yükseldi. Hayatını
kaybeden kişi sayısı 61 kişi artarak 7.506’ya yükseldi.

Tarih
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020

GMT
17:00
17:30
17:30

Ülke
TR (Türkiye)
TR (Türkiye)
TR (Türkiye)

Gösterge
Merkezİ Yönetİm İç Borç Stoku (milyar tl)
Merkezİ Yönetİm Borç Stoku (milyar tl)
Merkezİ Yönetİm Dış Borç Stoku (milyar usd)

Önceki
1.199,8
1.720,9
96,99

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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BİST 100:
Dün endeksin 1111,96 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1115,82 ve en
düşük 1109,57 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,12 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü
12,8350 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1103,73 - 1096,81 - 1093,34
Direnç: 1114,12 - 1117,59 - 1124,51

Şirket Haberleri:
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı (ATLAS): 18.09.2020 tarihleri arasında Avrasya Petrol ve Turistik
Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 2,49-2,55-TL fiyat aralığından 1.000.000-TL toplam
nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik
Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki paylarımız 18.09.2020 tarihi itibariyle % 0 olmuştur.
Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret (MEGAP): Daha önceden görüşmelerine başladığımızı kamuoyu
ile paylaştığımız Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin şirketimiz adına yapılacak %100 oranında tahsisli
sermaye artışı ile şirketemizin %50 oranında ortaklığının tesisi için yapılan görüşmeler nihayete ermiş ve
19/09/2020 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır. İşlem sonunda Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. nin toplam
sermayesi 2.000.000 TL ve şirketimizin ortaklık payı %50 olacaktır.
Bu ortaklığın şirketimize olumlu katkı sağlayıp sağlamaması Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. ‘nin faaliyetlerinin
karlılığına, ürünlerine gelecek sipariş taleplerine, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün riskine ve piyasa
koşullarına ve ayrıca genel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecektir. Şirketimiz aktifine göre ölçeği
küçük olan ve faaliyetlerine yeni başlamış olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic.A.Ş. deki yatırımımızın
şirketimiz açısından mutlaka karlılıkla sonuçlanacağı anlamı oluşmamalıdır. Ortaklarımızdan ve potansiyel
yatırımcılarımızdan yatırım kararlarında bu hususları da göz önünde bulundurmalarını önemle rica ederiz.

USDTRY:
Güne 7,5632 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,5766 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,5850 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,5370 - 7,5136 - 7,4890
Direnç: 7,5850 - 7,6096 - 7,6330

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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EURTRY:
Güne 8,9566 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,9879 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,9881 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,9306 - 8,9046 - 8,8731
Direnç: 8,9881 - 9,0196 - 9,0456
EURUSD:
Güne 1,1841 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1860 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1866 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1822 - 1,1802 - 1,1778
Direnç: 1,1866 - 1,1890 - 1,1910
XAUUSD:
Güne 1950 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1952 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1959 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1943 - 1935 - 1927
Direnç: 1959 - 1967 - 1975
BRENT:
Güne 43,48 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 43,23 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 42,91 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 42,91 - 42,3 - 41,66
Direnç: 44,16 - 44,81 - 45,41

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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