InvestAZ Yatırım:

Piyasalar Günü Sakin Kapatıyor
Yurt içi piyasalar dünkü fırtına sonrasında sakinlemiş durumda. Haftanın ilk işlem gününde Covid-19’da
ikinci dalga beklentileriyle savrulan finansal piyasalarda Salı günü sakin bir görünüm hakim. Borsa İstanbul
dün %2,27 düştükten sonra bugünü %0,76 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Eylül ayında yükselen Tüketici
Güven Endeksi’nden destek bulan piyasalar için Perşembe günü toplanacak olan Para Piyasası Kurulu kararı
kritik öneme sahip.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’na hitap ediyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yalnız bırakılma
çabalarının başarılı olmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ilk defa BM bünyesinde en üst seviyedeki
görev olan Genel Kurul Başkanlığı’na getirilen Volkan Bozkır’ı tebrik etti. Salgınla mücadele konusunda
gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri kaderine terk ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, konseyin daha
etkin, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti.
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BIST100 endeksi seans kapanışına doğru %0,84 yükselişle 1096 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar kuru 7,65 olurken Euro 8,98 seviyesinde.
Ege'de Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı. Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri
statüsü ihlal edildiği icin Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.
Hazine, tahvil ihalesinde ROT dahil 2,5 milyar TL satış yaptı. Ortalama bileşik faiz %13,82,
ortalama basit faiz %13,37 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 5 Yıl (1.967 gün) vadeli
sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 755,3 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1
milyar 750,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 2 milyar 505,3 milyon TL'ye ulaştı.
İhalede minimum 90.495 TL, ortalama 90.565 TL fiyat oluştu.
TCMB Kotasyon Repo imkanı ile piyasayı 9 Milyar 35 Milyon TL fonladı.
Hazine: 17.09.2025 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihracına 1.631.000.000 TL teklif
geldi, ve söz konusu teklifin 816.000.000,00 TL’lik kısmı karşılandı.
ABD 2. el konut satışları beklentilere paralel olarak arttı. ABD'de 2. el konut satışları Ağustos
ayında %2.4 artarak 6 milyona yükseldi
FİTCH: ABD ekonomisi koronavirüs tedbirlerinin yol açtığı kayıpların büyük bölümünü geri
kazandı. ABD'de GSYH Haziran'da bir önceki aya göre %2,5, Temmuz'da %4,2 ve Ağustos'ta %2
büyüdü. ancak 2020 üçüncü çeyrekte GSYH'nın hala 2019 4'ncü çeyreğin %3'ten fazla altında
olması bekleniyor. Fitch Ratings'in ekonomi ekibi, ABD'de aylık bazda GSYH değişiminin,
koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için uygulanan karantina tedbirlerinin yol açığı
kayıpların büyük bölümünü geri kazandıklarını ifade etti.
Benzine indirim yapıldı. EPGİS: “23/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 19
Krş/lt pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.”
Merkez Bankası, 23.09.2020 vadeli GLP Repo kotasyonu açtı.
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BİST 100:
Güne 1088,67 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1097,51 en düşük 1084,93
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1096,95 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %0,91 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 12,9560 milyar TL
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1106,2 seviyesinde.
Destek: 1076,79 - 1066,56 - 1047,38
Direnç: 1106,2 - 1125,38 - 1135,61

Şirket Haberleri:
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.(ODAS): Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. nezdindeki diğer hisseler bugün
itibariyle pay devir işlemi kapsamında ODAŞ Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. tarafından devir alınmıştır.
Böylelikle ODAŞ Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'de %100 oranında tek pay sahibi konumuna gelmiştir.
Denge Yatırım Holding A.Ş.(DENGE):Şirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş'nin Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'a
ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı payının Sn.Uzi Sezer'e satılmasıyla ilgili olarak 17.07.2020 tarihinde
taraflar arasinda imzalanan gizlilik sözleşmesi kapsamında mali ve hukuki inceleme sureci devam etmekle
birlikte, diğer taraftan söz konusu A grubu hisseleri satın alma talebi nedeniyle bugün Sn.Erdal Kılıç ve
Sn.Veysi Kaynak'la da görüşmelere başlanmış ve gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ARENA): Şirketimiz, dünya çapında cep telefonu, tablet ve aksesuar
anlanlarında önemli oyunculardan birisi olan Tecno Mobile Limited firması ile; Tecno marka cep
telefonlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.
2006 yılında kurulan "Tecno Mobile" (TECNO) 60'tan fazla ülkede cep telefonu, tablet ve aksesuar
alanlarında faaliyet göstermektedir. TECNO, Afrika Bölgesi'nde ilk 3 markadan birisi olmayı başarmıştır.
Ayrıca resmi olarak Manchester City Futbol Takımının tablet ve cep telefonu iş ortağı unvanını taşımaktadır.
2019 itibarıyla 3.6 Milyar Amerikan Doları ciroya sahip Çin merkezli "Transsion Holdings Co. Ltd."'nin
iştirakidir. Transsion Holdings, 2019 itibarıyla 137 Milyon adet cep telefonu sevkiyatı ile dünya pazarında
4.lüğe ulaşmıştır. İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması ile elde edeceğimiz yıllık cironun 300 milyon
Türk Lirası üzerinde olması beklenmektedir.
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA): “Değerli ortaklarımız;
- Firmamız hisse senetleri ile ilgili fiyat hareketliliğinde Kamuya açıklanmayan bir durumumuz
bulunmamaktadır.
- %12 ortaklığa sahip olan Denizli Büyükşehir Belediyesi hisselerini borsaya kote etmiştir.
-

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Yönetim Kurulunda temsilen üyesi bulunmamaktadır ve hiçbir zaman
üyesi olmamıştır.
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- Yönetim kurulu üyelerinden bugüne kadar hisse satışı yapan olmamıştır.”
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.( LKMNH):
Grubumuzun 2002 yılında açılan ilk hastanesi olan Lokman Hekim Etlik Hastanesinde sağlık hizmet talebini
karşılamak ve sağlık hizmeti kalitesini artırmak amacıyla mevcut hastane binası yanında yaklaşık 9.000 m2
alan üzerine 9 katlı ek binanın yapılmasına ilişkin açıklamalarımızı daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.
Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma işlemleri 22.09.2020 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, Yeni Etlik
hastanemiz sağlık hizmet sunumuna başlamıştır.
Lokman Hekim Etlik Hastanesi'nin 37 olan yatak kapasitesi %170 artarak 63 yatak ilavesi ile 100 yatak
kapasitesine ulaşmıştır. Yeni Etlik Hastanesinin faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut hastanenin
modernizasyon çalışmalarına bugün itibariyle başlanmış olup sağlık hizmetlerimizi ara vermeksizin
artırarak sürdürmeyi ve 2021 yılının ilk yarısında tam kapasite faaliyete geçmesini planlanmaktayız.
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.(SNPAM):01.07.2020 tarihinde bildirdiğimiz %30'luk üretim kapasitemiz
yakın zamanda yapılan testler ve gelişmeler üzerine 22.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile %70
seviyesine çıkarılmıştır.

USDTRY:
Güne 7,6343 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,6693 en düşük 7,6206
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,6527 seviyesinde hareket eden kur günü %0,24 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,6636 seviyesinde.
Destek: 7,5822 - 7,5298 - 7,5008
Direnç: 7,6636 - 7,6926 - 7,7450
EURTRY:
Haftanın ikinci işlem gününe 8,9795 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,0068
en düşük 8,9649 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9743 seviyesinde hareket eden kur günü %0,14 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9390 seviyesinde.
Destek: 8,9390 - 8,8911 - 8,8618
Direnç: 9,0162 - 9,0455 - 9,0934
EURUSD:
1,1771 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1776 en düşük 1,1720
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1726 seviyesinde hareket eden parite günü %0,39 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1711 seviyesinde.
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Destek: 1,1711 - 1,1651 - 1,1569
Direnç: 1,1853 - 1,1934 - 1,1994
XAUUSD:
Güne 1911 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1920 en düşük 1895 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1909 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,2 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons
altın için ilk desteği 1878 seviyesinde.
Destek: 1878 - 1844 - 1805
Direnç: 1951 - 1990 - 2025
BRENT:
Haftanın ikinci işlem gününe 42,23 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,64 en
düşük 41,72 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,41 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,56 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 43,29 seviyesinde.
Destek: 41,23 - 40,3 - 39,17
Direnç: 43,29 - 44,42 - 45,36
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