InvestAZ Yatırım:

PPK Zamanı
Merakla beklenen Para Piyasası Kurulu kararı bugün açıklanacak. Tarihi zirvesi olan 7,70 sınırında
fiyatlanan Dolar/TL üzerindeki baskının toplantıdan çıkan karar anına kadar yoğunluğunu hissettirmesi
beklenebilir. Dün pozitif seyreden Avrupa borsalarından sonra sert düşen Amerikan borsalarında bugün
vadelilerde hafif düşüş ile yatay arası sakin bir hareket var. Borsa İstanbul için açılışın satıcılı olması
bekleniyor.
Faiz artmadığı takdirde kurun nerede duracağı, piyasanın en yakından izlediği gelişme olacak. Ağırlıklı
Ortalama Fonlama Maliyeti’nde faiz koridorunun sonuna yaklaşılmasına rağmen bugün faizlerde bir
değişiklik yapılmasını beklenmiyor. Hareket alanı iyice daralan TCMB için bu faiz kararı, her zamanki gibi
kritik bir öneme sahip.
Bugün hem yurt içi hem yurt dışı veri akışında hareketlilik var. Sabah seansının açılışıyla birlikte İnşaat,
Hizmet ve Perakende sektörleri güven endekslerine odaklanacağız. Güven endekslerinden gelecek olan
olumlu rakamlar 14:00 PPK faiz kararı öncesi piyasalara moral olabilir. Akşam saatlerine doğru ise
Amerika’da haftalık işsizlik başvuruları ve yeni konut satışları gündemde olacak.

Satır Başları:






TCMB bugün saat 14:00’de PPK kararlarını açıklayacak. %8.25 haftalık Repo faizinde değişiklik
olması beklenmiyor. Gecelik faiz oranları ve gecelik borçlanma faizi de aynı saatte açıklanacak. PPK
toplantısı Ağustos’tan bu yana ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,44 seviyesinden %10,65
seviyesine gelmiş durumda. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri
10.00’da açıklanacak.
Amerikan Borsalarında sert düşüş yaşandı. S&P 500 -%2,4 kapatırken, Nasdaq -%3 civarında
kapattı. ABD’de olumlu gelen PMI verilerine rağmen özellikle teknoloji hisseleri düşüşte başı çekti.
Amerikan vadelilerinde ise S&P 500 Endeksi -%0,22, Nasdaq -%0,45 olarak yatay seyrediyor.
ONS Altın düşüşe devam ediyor. 1852 seviyesinde seyrederken gram Altın 465 Lira olarak işlem
görmekte.

Gün İçinde Takip Edilecek Veriler:
Tarih

GMT

Ülke

Gösterge

Beklenti

Önceki

24.09.2020

10:00 TR (Türkiye)

TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi

85

24.09.2020

10:00 TR (Türkiye)

TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi

70,5

24.09.2020

10:00 TR (Türkiye)

TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi

94,9

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.
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24.09.2020

10:00 TR (Türkiye)

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi

24.09.2020

14:00 TR (Türkiye)

TCMB Politika Faiz Oranı

24.09.2020

15:30 US (ABD)

Haftalık isşizlik başvuruları

24.09.2020

17:00 US (ABD)

Yeni konut satışları (milyon adet)

106,2
8,25%

8,25%
860000

BİST 100:
Dün endeksin 1102,65 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1109,81 ve en
düşük 1098,82 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,59 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü
15,4960 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1088,22 - 1080,29 - 1075,64
Direnç: 1100,8 - 1105,45 - 1113,38

Şirket Haberleri:
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN): Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri"
projesi kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup iyi niyet
mektubu tarafımıza bugün (23.09.2020) ulaşmıştır. Yazılı olarak sözleşme henüz imzalanmadığı için
işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak belirlenmemiştir. Görüşmeler ile ilgili gelişmeler olması durumda
özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşılacaktır.
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSGYO): Koronavirüs salgını kapsamında Şirket portföyünde yer
alan Alışveriş Merkezinde faaliyet gösteren kiracılarımızın desteklenmesini teminen Eylül-Aralık 2020
dönemini kapsayacak şekilde; ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları dikkate alınmak suretiyle asgari
kira bedeli indirimi yapılıp yapılmaması ve yapılabilecek indirim oranlarının belirlenmesi hususunda Şirket
Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.

USDTRY:
Güne 7,7010 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,7158 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,7248 seviyesi olarak takip edilebilir.

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.
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Destek: 7,6686 - 7,6332 - 7,6125
Direnç: 7,7248 - 7,7455 - 7,7810
EURTRY:
Güne 8,9865 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,9976 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,0139 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,9457 - 8,9092 - 8,8776
Direnç: 9,0139 - 9,0454 - 9,0820
EURUSD:
Güne 1,1660 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1654 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1635 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1635 - 1,1609 - 1,1567
Direnç: 1,1703 - 1,1745 - 1,1771
XAUUSD:
Güne 1864 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1854 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1845 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1845 - 1826 - 1795
Direnç: 1894 - 1925 - 1944
BRENT:
Güne 41,9 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,97 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne
alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 42,72 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 41,35 - 40,81 - 39,98
Direnç: 42,72 - 43,56 - 44,1

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.
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