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InvestAZ Yatırım:  

PPK Günü 

İki haftadır beklenen kritik faiz kararını TCMB bugün 14:00’de açıklayacak. Beklentiler Merkez 
Bankası’nın 150-200 baz puanlık bir artışa gideceği yönünde. Döviz tarafında güne yatay bir başlangıç 
yapıldı. Hafta başından beri gevşeyen Dolar kuru sabah saatlerinde  7.8150’den işlem görüyor. Yurt dışında 
Avrupa ve Amerika hisse piyasaları düşüş kaydetti. Yurt içinde sabah seans başlangıcıyla birlikte TCMB 
Tüketici Güven Endeksi açıklanıyor. Ardından 14:00’a kadar PPK’nu bekliyor olacağız. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul Çarşamba seansında hafif alıcılıydı. BİST100 dün seansı %0,09 artarak  1.211 

seviyesinden kapatmıştı, BİST30 ise seansı %0,14 yükselişle 1.336 puandaydı. Döviz kurları ise güne 

düşüşle başladı. Dolar 7,81, Euro 9,26 seviyesinde. 

 TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te toplanacak. 

 Türkiye Varlık Fonu A.Ş yönetim kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün 

gerçekleştirilecek. Toplantı saat 17.30'da başlayacak. 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi en az 500 milyon $ eurobond satışı için bankalarla görüşüyor. 

 Oruç Reis için yeni Navtex ilan edildi. Doğu Akdeniz'deki Navtex 27 Ekim'e uzatıldı. 

 ABD’de Cumhuriyetçiler tarafından Senato’ya sunulan 500 milyar dolarlık Corona virüsü yardım 

paketi Demokrat Parti engeline takıldı.  

 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Sözcüsü, Pelosi  ve Hazine Bakanı Steven 

Mnuchin'in yeni koronavirüs yardım paketi üzerindeki görüşmelerde, anlaşmaya daha da 

yaklaştıklarını söyledi. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.212 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.223 ve en düşük 

1.209 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,09 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi 

günü 21,3 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri 

Turkcell (TCELL): Turkcell hissedarları şirketin yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu'na(TVF) geçmesini 

sağlayacak ana sözleşme değişikliklerini onayladı. Böylece Turkcell'in kurucu ortaklarının hisselerini TVF'ye 

devretmesi için gereken koşullar da tamamlanmış oldu. Genel kurulda şirketin yönetim kurulu üye sayısını 

7’den 9'a çıkaran, TVF'nin hisselerinin bir bölümüne imtiyaz veren ve böylece yönetim kontrolünü TVF'ye 

geçmesine imkan veren karar kabul edildi. Turkcell hissedarları ayrıca 2019 kârından 811,6mn TL, yani hisse 

başına 0,37 lira brüt temettü dağıtılmasını onayladı. TVF Haziran ayında Turkcell'in kontrol payını almak 

için şirketin hissedarlarıyla anlaşmıştı. Turkcell'in kurucu ortaklarından Telia ve Çukurova Holding paylarını 

TVF'ye satmalarıyla 2 büyük ortak TVF ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı Letter One olacak. 

Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB): Şirket, 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayenin 80.930.233 TL nakit 

sermaye artırımı yapılması yoluyla, %30,08 oranında artırılarak 350.000.000 TL'ye yükseltilmesin karar 

verildiğini duyurmuştur. 

Ford Otosan (FROTO): Basın-yayın organlarında, Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak 

ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye'de gerçekleştirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır. Konu hakkında 

Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları 

kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği 

bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Ford Otosan ile Ford Motor Company 

arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır. Bu 

kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de gerçeği yansıtmamakta olup, 

görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde gerekli açıklamalar 

yapılacaktır. 

Global Yatırım Holding (GLYHO): Global Yatırım Holding'in liman iştiraki Global Ports Holding Antalya 

limanını işletme hakkını 140mn USD karşılığında Katarlı QTerminals WLL'ye satmak için anlaştı. Global Ports 

Holding tarafından Londra borsasına yapılan açıklamada satış geliri ile şirketin Kasım 2021'de geri 

ödeyeceği 250mn USD'lik eurobondun bir kısmının finanse edileceği belirtildi. Ortadoğu Antalya Liman 

İşletmeleri'nin (Port Akdeniz)Antalya limanını Ağustos 2028'e kadar işletme hakkı bulunuyordu. 

 

USDTRY 

Güne 7,8125 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,8246 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,8300 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,8100 – 7,7900 

Direnç: 7,8300 – 7,8400 
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EURTRY 

Güne 9,2681 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,2757 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,2900 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,2600 – 9,2400 

Direnç: 9,2900 – 9,3000 

EURUSD 

Güne 1,1859 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1848 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1800 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1800 

Direnç: 1,1900 

XAUUSD 

Güne 1.924 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.915 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.908 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.908 – 1.902 

Direnç: 1.924 – 1.933 

BRENT 

Güne 41,71 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,56 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.  
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