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InvestAZ Yatırım:  

Borsa İstanbul Şahlandı 

Merkez Bankası’nın merakla beklenen faiz kararı açıklandı. PPK toplantısından faiz arttırımı kararı çıktı. 
Politika faizi %8,25’ten %10,25’e, borç verme faizi %11,75’e, Geç Likidite Penceresi ise %13,25’e getirildi. 
200 baz puanlık faiz artışı, Dolar kuru ve Borsa İstanbul üzerinde güçlü bir pozitif etki bıraktı. 7,70 seviyesini 
aşan Dolar/TL, kararın açıklanmasıyla birlikte ilk anda 7,54’e kadar geriledi, ardından tekrar 7,60’ın üzerine 
çıktı. Borsa İstanbul ise bankaların öncülüğünde güçlü yükseliyor. 

Fed başkanı Powell’dan ikinci bir mali yardım paketi çağrısı. Powell bu hafta defalarca ekonomideki 
toparlanmanın sınırlı ve yavaş olduğunu, bu sürecin bir süre devam edeceğini belirtmişti. Yeni bir 
toparlanma paketinin Fed başkanı tarafından devamlı olarak gündemde tutulması karışık sinyaller içeriyor. 
Salgında 2. Dalga ihtimalinin yaklaşmakta olduğunu işaret eden 2. büyük mali yardım paketi ihtimali, aynı 
zamanda toparlanma ivmesini kaybetmeye başlayan Amerikan ekonomisine doping etkisi yapabilir. 

 

Satır Başları: 

 Bist100 öğleden sonra %1,55 yükselişe geçerek 1120 seviyesinden işlem görüyor. Sürpriz PPK 
Kararlarından sonra, Bist100, %1,55 ile 1120 puana ulaşırken, Bist30 %1,96 artışla 1255 
seviyesinde. Bankalar ise faiz kararı sonrası ralliye geçti. XBANK endeksi %5,03 yükseldi. Dolar 7,63 
seviyesine inerken, Euro ise 8,89 seviyesinde seyrediyor. 

 İstanbul’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde hissedilen depremin 
merkez üssü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Marmara Denizi'nin 
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınları olarak açıklandı. 

 ABD'de Haftalık İşsizlik Başvuruları 870 bin oldu. (beklenti 850 bin) 

 Türkiye Ekonomisi: Merkez bankasının yayınladığı verilere göre yurt dışı yerleşik kişiler 18 Eylül 
haftasında 2,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparken, 133,5 milyon dolarlık dibs sattı. böylece 
yurt dışı yerleşik kişilerin hisse senedi toplamı 21.097 milyon dolar, DİBS ise 5.392 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 

 Merkez Bankası Toplam Rezervleri 18 Eylül itibarıyla 86,32 milyar Dolar oldu. (Önceki $87,55mlr) 
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BİST 100: 

Güne 1098,88 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1120,29 en düşük 1097,01 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1118,72 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %1,46 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 19,5142 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1108,7 seviyesinde. 

Destek: 1097,71 - 1092,77 - 1086,72 

Direnç: 1108,7 - 1114,75 - 1119,69 

 

Şirket Haberleri: 

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık 
935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde 
gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında; şirketimiz ile Wood Amec Foster 
Wheeler Iberica S.L.U. arasında PTA Prosesi Yardımcı İşletmeler ve Altyapı Dizayn Çalışmaları ve Müşavirlik 
Hizmetleri anlaşması, CTCI Corporation-Taiwan arasında ise Mühendislik Hizmetleri anlaşması 
imzalanmıştır.  

Yumurtalık arazisi ile ilgili görüşmeler de devam etmektedir. 

 

USDTRY: 

Güne 7,7010 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,7183 en düşük 7,5566 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,6420 seviyesinde hareket eden kur günü %0,81 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,6686 seviyesinde. 

Destek: 7,6686 - 7,6332 - 7,6125 

Direnç: 7,7248 - 7,7455 - 7,7810 

EURTRY: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 8,9865 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 
9,0196 en düşük 8,8026 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8986 seviyesinde hareket eden kur günü %0,93 
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,9457 seviyesinde. 

Destek: 8,9457 - 8,9092 - 8,8776 

Direnç: 9,0139 - 9,0454 - 9,0820 
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EURUSD: 

1,1660 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1682 en düşük 1,1627 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1638 seviyesinde hareket eden parite günü %0,2 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1635 seviyesinde. 

Destek: 1,1635 - 1,1609 - 1,1567 

Direnç: 1,1703 - 1,1745 - 1,1771 

XAUUSD: 

Güne 1864 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1869 en düşük 1849 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1857 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,37 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk desteği 1845 seviyesinde. 

Destek: 1845 - 1826 - 1795 

Direnç: 1894 - 1925 - 1944 

BRENT: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 41,9 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,46 
en düşük 41,72 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,2 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,74 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 42,72 seviyesinde. 

Destek: 41,35 - 40,81 - 39,98 

Direnç: 42,72 - 43,56 - 44,1 
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