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InvestAZ Yatırım:  

Borsa İstanbul Yükselişte 

24 Eylül Perşembe günü toplanacak olan PPK öncesi Borsa İstanbul yükseliyor. Güne güçlü alımlarla 
başlayan BIST100 endeksi açılıştan itibaren 1.100 seviyesinin üzerinde tutundu. Dolar/TL’de 6,78 seviyesi 
aşılırken altın bugün de sert düştü. Gözlerin tamamen yarın açıklanacak Merkez Bankası kararında olduğu 
21 Eylül ile başlayan haftada piyasaların morali hafta ortasında nispeten yükseldi. 

Yurt dışı piyasalar da toparlanıyor. S&P500 dün %1 değer kazanarak Şubat ayından bu yana bir ilk olan 4 
gün art arda kaydettiği düşüşünü sonlandırdı. Gün içinde Almanya, İngiltere ve Euro bölgesi PMI verileri 
açıklandı. Beklentilerin hafif altında kalan Satın Alma Endekslerinin kritik seviye olan 50’nin üzerinde olması 
piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Avrupa borsaları İngiltere, Fransa, İspanya başta olmak üzere hafta 
başı kaybettiği değerleri hızla geri alıyor. Alman borsası DAX’ın ise yükseliş trendinde bir nebze geriden 
geldiğini izliyoruz. 

 

Satır Başları: 

 Bist100 açılıştaki yükselişine devam ederek %0,86 artıda devam ediyor. Anlık olarak BİST100 
1105, BİST30 ise 1235 sevilerinde. Dolar sabahki değerlerinden yükselerek 7,67 seviyesine geldi. 
Euro ise 8,99 olarak işlem görmeye devam ediyor. 

 İngiltere'de Eylül'de Cıps Bileşik Pmı (Öncü): 55,7 (Beklenti 56,9, Önceki 59,1) olarak açıklandı. 

 Euro Bölgesi'nde Eylül'de Bileşik Pmı (Öncü): 50,1 (Beklenti 51,6, Önceki 51,9) olarak açıklandı. 

 Bbva Ceo'su: “Türkiye'deki Kırılganlıkların Farkındayız, İhtiyatlı Olmak Gerekli Bbva Ceo'su: Uzun 
Vadede Türkiye İçin Pozitifiz, Kısa Vadede Kur Risklerini Yönetiyoruz.” 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.30'da AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile video 
konferansla, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek. 

 Enerji Bakanı Dönmez: ‘Karadeniz'de şu anda mühendislik çalışmaları yapılıyor, bütün hedefimiz 
2023 yılında bu gazı şebekemize bağlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Yaptığımız 
hesaplamalara göre bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ucuza mal edeceğiz. :ok 
kısa ve orta vadede bütün ithalatı kaldıracağız gibi bir durum şu an yok ama yeni keşifler oldukça 
doğal gaz ve petrolde dışa bağımlılığımız azalacak.’ 

 Fed'in açtığı Swap hatlarının kullanımı azalıyor. Pandemi döneminde dünyadaki 14 merkez 
bankasına Swap hattı açan Fed, pandeminin tepe noktasına ulaştığı dönemde merkez bankalarına 
390-440 milyar dolar arasında swap imkanı sağlıyordu. 17 Eylül itibariyle bu kanallar aracılığıyla 
gerçekleştirilen işlemlerin tutarı 34.9 milyar dolara kadar geriledi. 

 Fed Başkanı ekonominin hala yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Powell, dün Finansal Hizmetler 
Komisyonu'nda yaptığı açıklamalarda ekonomik toparlanmanın uzun bir süreç gerektirdiğini ve 
ekonominin hala yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti 

 Merkez Bankası Repo İhalesinde Merkez Bankası Repo İhalesinde Toplam Teklif 45 Milyar 300 
Milyon TL. Kabul Edilen Toplam Tutar 10 Milyar TL Merkez Bankası Repo İhalesinde Ortalama Basit 
Faiz %11,42, Ortalama Bileşik Faiz %12,05. 
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BİST 100: 

Endeks güne 1101,04 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1106,06 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1104,71 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü 
hareketlerde ilk direnç 1100,8 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1088,22 - 1080,29 - 1075,64 

Direnç: 1100,8 - 1105,45 - 1113,38 

 

Şirket Haberleri: 

AVİVASA Emeklilik Hayat A.Ş. (AVISA): Şirketimizin 11.03.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Yönetim 
Kurulumuzun toplam brüt 160.000.000,00 TL kar payının dağıtılması ve ödemelerin 100.000.000,00 TL'lik 
kısmının 25 Mart 2020 tarihinde, 60.000.000,00 TL'lik kısmının 28 Eylül 2020 tarihinde, iki taksit halinde 
nakden yapılmasına ilişkin teklifinin aynı tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanarak karara bağlandığı 
kamuya duyurulmuştu. 

Bilindiği üzere, 16.04.2020 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13 üncü maddede; 
sermaye şirketlerince 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25'ine kadarının 
dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin ise dağıtıma konu 
edilemeyeceği, düzenlemelerin yürürlük tarihi itibarıyla karar alınmış ancak kısmi ödeme yapılmış ise %25'i 
aşan kısmın 30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu erteleme, 18.09.2020 tarih 
ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay süreyle, 30.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Şirketimizin 11.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında dönem karının %68,34'nün net kar payı olarak 
dağıtılması kararlaştırılmış olup, 25 Mart tarihindeki 1. taksit temettü ödemesi zamanında 
gerçekleştirilmiştir. 28 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2. taksit temettü ödemesi ise anılan Geçici 
13 üncü madde ve "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 
Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile getirilen düzenlemeler nedeniyle öngörülen tarihte yapılamayacaktır. 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,6736 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,6659 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,6854 ve en düşük 7,6539 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,6843 seviyesinde. 

Destek: 7,6338 - 7,6020 - 7,5834 

Direnç: 7,6843 - 7,7029 - 7,7348 
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EURTRY: 

Şu saatlerde 8,9917 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,9758 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 9,0016 ve en düşük 8,9407 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,0019 seviyesinde. 

Destek: 8,9561 - 8,9357 - 8,9103 

Direnç: 9,0019 - 9,0273 - 9,0478 

EURUSD: 

Güne 1,1710 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1719 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1720 ve en düşük 1,1672 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1758 seviyesinde. 

Destek: 1,1675 - 1,1642 - 1,1591 

Direnç: 1,1758 - 1,1809 - 1,1842 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1901 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1905 en düşük 
1873 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1888 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1890 seviyelerinde. 

Destek: 1890 - 1880 - 1865 

Direnç: 1915 - 1930 - 1940 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 42,135 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 
42,43 en düşük 41,65 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,24 seviyesinde hareket eden emtiada %0,26 artış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 42,64 seviyesinde. 

Destek: 41,63 - 41,12 - 40,61 

Direnç: 42,64 - 43,15 - 43,65 
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