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InvestAZ Yatırım:  

Risk İştahında Son Durum 

Asya piyasalarında yukarı yönlü hareketler sınırlı. Amerika borsaları dün toparlanmış olsalar da risk 
iştahında belirgin bir artıştan söz etmemiz henüz mümkün değil. Bugün alıcılı açılması beklenen Borsa 
İstanbul’da yarınki TCMB faiz kararı ve kararın açıklanmasına kadar sürmesi beklenilen Dolar/TL üzerindeki 
baskı piyasaların yönünü belirleyecek unsurlar olacaktır. Dolar kuru güne başlarken yeni rekor seviyesi olan 
7,67 seviyesinden işlem görüyor. 

Bugün PMI verileri geliyor. Gün içerisinde sabahtan itibaren Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve 
Amerika’da PMI rakamları izleniyor olacak. Eylül ayının satın alma müdürleri endeksindeki değişime göre 
3. Çeyrek GSYH büyümeleri hakkında geniş kapsamlı fikir sahibi olunabilecek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve yakın zamanlarda Bakan Albayrak, Türkiye’nin 3. Çeyrek büyümesinin oldukça güçlü geleceğinin 
sinyallerini vermişti. 

2. Dalga korkuları artarken Altın değer kaybediyor. Mart ayında pandeminin başlangıcıyla birlikte çakılan 
altın ardından 2008 krizi sonrası zirvesini geçerek yeni rekor kırmıştı. $2000/ons’un üzerini gören altında 
dün ve bugün büyük düşüş kaydediliyor. An itibarıyla $1876’dan işlem gören ons altında yönün neresi 
olacağı merakla izleniyor. Altın fiyatlarındaki bu düşüşün devam etmesi durumunda risk varlıklarına 
yönelim beklenilebilir ve bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler için olumlu algılanabilir. 

 

Satır Başları: 

 Dolar kuru yükselerek 7,67 civarında işlem görmeye başladı. Euro 8,99 seviyesinden aşağı indi ve 
güne 8,95’ten başladı. Gram Altın ise %1 düşüş kaydederek 463,77 lira oldu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme 
gerçekleştirdi. Macron, ‘Türkiye’ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız’ dedi. 

 Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Yunanistan arasında 2016 yılında askıya alınan 
görüşmelerin yakında başlayacağını bildirdi. 

 Global piyasalarda öncü PMI verileri izlenecek. 

 Fed Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Koronavirüs krizi karşısında 
ekonomiyi desteklemek için ortaya konan acil kredi programlarının büyük ölçüde arzu edilen 
şekilde çalıştıklarını ve toparlanmanın sürdürülmesi için daha fazla kamu harcamasına ihtiyaç 
olacağını söyledi. Powell, Covid-19’un yol açtığı ekonomik krizden toparlanmanın daha fazla mali 
destek ile daha hızlı olacağını söyledi. 

 Kanada Hükümeti, ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna’dan Covid-19 aşısı alımı için anlaşmaya 
vardığını doğruladı. 

 

 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr   

 

Zaman  Döviz  Olay       Beklenti Önceki  

10:30  EUR  Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)  54,1  54,4  

11:00  EUR  Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)   51,7  51,9  

16:45  USD  Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)   53,1         53,1  

 

BİST 100: 

Dün endeksin 1096,16 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1097,51 ve en 
düşük 1084,93 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,84 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 
14,1004 milyar TL hacimle kapattı. 

Destek: 1076,79 - 1066,56 - 1047,38 

Direnç: 1106,2 - 1125,38 - 1135,61 

 

Şirket Haberleri: 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL): Yönetim Kurulumuz'un 22.09.2020 (bugün) tarihli 
toplantısında, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız DHI 
Investment B.V.'nin ("DHI"), banka ve finans kuruluşları ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler 
tesis etmek suretiyle, Grubumuz'un ilerde değerlendirebileceği yurtiçi ve yurtdışı hisse ve/veya varlık 
devralma projelerinin iyi koşullarla finansmanın sağlanmasının temin edilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı 
banka ve finans kuruluşları nezdinde yeni kredi limitleri tahsisi konusunda yetkilendirilmesine ve bu amacın 
gerçekleştirilmesi için, DHI'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 100.000.000,- 
Avro tutarında artırılmasına ve artırılan bu tutarın DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine 
karar verilmiştir. 

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) Şirketimizin 14.07.2020 tarihli özel durum açıklaması 
ile Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 parsel 
ve 20 parsel'de bulunan gayrimenkul üzerindeki iki adet akaryakıt istasyonunun kiraya verilmesi için 
01.08.2020 ve 31.08.2020 tarihleri arasında talep toplanmış olup, Şirketimize ulaşan resmi teklif aylık 
50.000 TL +KDV ile MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş.ye ait olup, MEPET Metro Petrol ve Tesisleri 
San.Tic.A.Ş.ye aylık 50.000.-TL + KDV bedelle Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran 
Mahallesinde yer alan iki adet akaryakıt istasyonunun 1 (Bir) Yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiştir. 

İnfo Yatırım Menkul Değerler (INFO,IYF): Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak 
üzere;  Beşiktaş-İstanbul adresinde;  Etiler İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun 
faaliyete hazır hale getirilmesine karar verilmiş olup, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 
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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. 

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (MERKO): Şirketimizin 1 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı 
doğrultusunda, 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161.-TL tutarında azaltılarak 
6.000.000 TL ye düşülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli pay için 1 
TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL 
tutarında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimizin 
Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün 
(22.09.2020) kargo marifetiyle yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahname ekte 
kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname 
ayrıca ilan edilecektir. 

Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM): Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
yürütücülüğünde düzenlenen ve 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek 
hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 10.000.000TL cironun gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 

Odaş Elektrik (ODAS): Halka arz çalışmalarının yürütüldüğü ve şirketin bağlı ortaklığı konumundaki Çan 
Kömür ve İnşaat A.Ş. nezdindeki diğer hisseler dün itibariyle pay devir işlemi kapsamında ODAŞ Elektrik 
Üretim San. Tic. A.Ş. tarafından devir alınmıştır. Böylelikle Şirket, Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'de %100 
oranında tek pay sahibi konumuna gelmiştir. 

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (MTRYO): 22.09.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2,09 -2,12 TL fiyat aralığından 660.000 TL toplam nominal 
tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki paylarımız 22.09.2020 tarihi itibariyle % 5,01 olmuştur. 

 

USDTRY: 

Güne 7,6659 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,6788 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,6843 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 7,6843 - 7,7029 - 7,7348 

EURTRY: 

Güne 8,9758 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,9717 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,9561 seviyesi olarak takip edilebilir. 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr   

 

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

Direnç: 9,0019 - 9,0273 - 9,0478 

EURUSD: 

Güne 1,1710 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1685 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1675 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 1,1758 - 1,1809 - 1,1842 

XAUUSD: 

Güne 1901 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1877 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1890 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1890 - 1880 - 1865 

Direnç: 1915 - 1930 - 1940 

BRENT: 

Güne 42,13 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,75 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 41,63 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 42,64 - 43,15 - 43,65 
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