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InvestAZ Yatırım:  

Piyasa Yön İçin Haber Bekliyor 

Sürpriz faiz kararından sonra yön bulmaya çalışacak olan piyasalar haber arayışında. Faizin sabit 
tutulmasından sonra Dolar/TL 7,95’e, BIST100 endeksi ise 1.200’ün hemen altına 1.198 puana kadar çok 
hızlı gelip durdu. Karar öncesi süreçte bu seviyelerde belirli bir süre geçiren endeks ve kurda faiz kararı 
sonrası yön arayışı bulunmakta. Bugün yurt içi veri akışı bulunmuyor, yurt dışında ise ABD, Euro bölgesi ve 
Almanya öncü PMI’lar takip edilecek. Borsa İstanbul’un güne hafif alıcılı başlaması beklenebilir. Dün faiz 
kararına ilaveten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen iflas eden şirketlere el koyma yetkisi, son aylarda atılan 
piyasa dostu normalleşme adımlarından sonra farklı bir görüntü çizdi. Yurt dışında Trump’ın tedavisinde 
kullanılan ilaç Remdevisir, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay alan ilk ilaç oldu. Koronavirüs’te dünya 
genelinde artan vaka ve hasta sayıları, küresel risk iştahında son aylarda aşağı yönlü en büyük baskı unsuru 
olarak öne çıkmaktaydı. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul Perşembe seansında düşüşteydi. TCMB Faiz Kararları sonrası borsalarda satış 

görüldü. BİST100 %1,09 düşerek 1.198 seviyesine geriledi, BİST30 ise 1.316 puana gelerek düşüş 

gösterdi. Döviz kurları artıdaydı. Dolar 7,94, Euro 9,37 seviyesinden işlem görüyor.  

 Bakan Koca: “İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı 

taramasını, test sayısını artırdık.” açıklamasında bulundu. 

 TVF/Sönmez: “Yeni dönemde Turkcell'in istikrarlı büyümesini sürdürerek küresel arenada 

göğsümüzü kabartacağına inancımız tam” dedi.  

 Beyaz Saray Personel Şefi Mark Meadows Kongre'deki komite başkanları ile toplantının ardından 

yaptığı açıklamada, 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketi konusunda Kongre 

üyeleri ile yapılan müzakerelerde yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. 

 ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Gilead Sicieces tarafından üretilen antiviral ilaç Remdesivir'in 

koronavirüs tedavisi için kullanımına nihai onay verdi. 
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BİST 100  

Dün endeksin 1.198 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.216 ve en düşük 

1.197 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %1,09 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 

endeksi günü 25,2 milyar TL hacimle kapattı. 

 

Şirket Haberleri: 

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL): 22.05.2020 tarihli açıklamamızda, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. (Temsa)'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının iştirakimiz Exsa Export Sanayi 

Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (ExSA) ile PPF Group iştiraki PPF IndustryCo B.V. (Eski Ticaret Unvanı: PPF 

Beer Topholdco B.V.)'nin %50-50 ortaklığı ile satın alınacağı kamuya duyurulmuştu. 

Söz konusu satın almaya ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını takiben kapanış işlemleri 

gerçekleştirilmiş ve pay devrine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Temsa'nın sermayesinin %50'sini temsil 

eden payları 22.10.2020 tarihi itibarıyla iştirakimiz ExSA tarafından devralınmıştır. Bu satın almayla birlikte 

Sabancı Topluluğu ve PPF Group'un finansal ve operasyonel gücünü arkasına alan Temsa'nın elde edeceği 

yeni büyüme ivmesi sayesinde üretim faaliyetleri artarak devam edecek ve Temsa ülkemiz için değer 

yaratmayı sürdürecektir. 

 

USDTRY 

Güne 7,9383 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,9542 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,9400 - 7,9200 

Direnç: 7,9700 - 7,9800 

EURTRY 

Güne 9,3917 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,3891 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 

güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,3600 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,3600 – 9,3400 

Direnç: 9,4100 – 9,4200 

EURUSD 

Güne 1,1819 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1801 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

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

Destek: 1,1800 – 1,1800 

Direnç: 1,1800 – 1,1800 
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XAUUSD 

Güne 1.904 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.906 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.909 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.902 – 1.899 

Direnç: 1.909 – 1.911 

BRENT 

Güne 42,38 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,29 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne satıcılı başladığını izliyoruz.  
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