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InvestAZ Yatırım:  

Zorlu Haftada Yeşil Son 

PPK haftasında sona yaklaşılırken yurt içi piyasalarda yeşil renk hakim. Borsa İstanbul dünkü yükselişine 
devam ederek bugünü de %1’e yakın bir değer artışıyla kapatmaya hazırlanıyor. Haftanın son işlem 
gününde yaklaşık %1,54 değer kazanan bankalar endeksi Bist30 ve Bist100 endekslerini yukarıya taşımakta 
lokomotif görevi görüyor. Bankalar endeksi haftalık olarak bakıldığında ise %5,43 değer kazanmış durumda. 

Önce faiz artışı, ardından BDDK’nın vadeli TL alım ve satımlarında getirdiği kısıtlamalarda esneklik kararı 
sonrasında 7,51 seviyesine inen Dolar, seans kapanışına yaklaşılırken 7,65 seviyesinden işlem görüyor. 
Döviz üzerindeki baskının devam etmesi durumunda Ekim ayında yapılacak olan PPK toplantısına giden yol 
aynı Eylül ayı toplantısı öncesine benzeyebilir. Bazı uluslararası yatırım bankaları faizlerde biraz daha 
yukarıların görülmesi gerektiğini ifade etmeye başladı. 

 

Satır Başları: 

 Bist100 %0.91 artarak 1129 puan oldu. Bist30 endeksi %0,99 artışla 1269 seviyesine gelirken 
Bist100 1130 seviyesinin üzerinde tutunamayarak kapanış öncesi 1129 puan seviyelerinden işlem 
görüyor. Borsalar, böylelikle sabah seansındaki kazançlarının bir kısmını geri vermiş oldu.  Dolar 
kuru 7,64’e seviyesine gelerek dünkü düşüş sonrası oluşan boşluğun bir kısmını doldurdu. Euro ise 
8,89 seviyesinden işlem görüyor. 

 Merkez Bankası, 28.09.2020 vadeli GLP repo kotasyonu açtı. TCMB kotasyon repo imkanı ile 
piyasayı 7 milyar 125 milyon TL fonladı. 

 Borsa İstanbul, halka arzlarda talep toplama yöntemleri ve dağıtım aşamasına girecek emirlere, 
dağıtım zamanına yönelik kurallarda yeni düzenlemeler yaptı. "Borsa'da ilk defa işlem görecek 
ortaklıkların Borsada halka  arzında sabit fiyatla ve değişken fiyatla talep toplama olmak üzere  iki 
talep toplama yöntemi bulunmaktadır. Bu talep toplama  yöntemlerinde, dağıtım aşamasına 
girecek emirlere ve dağıtım zamanına  ilişkin kurallar geliştirildi. Halka arzlarda, birden fazla hesabı 
bulunan yatırımcıların  talepleri, yatırımcı bazında konsolide edilerek tek hesaptan  iletilecek. Aynı 
MKK sicil numarasına bağlı bulunan aracı kurum  hesaplarından (müşterek hesap) iletilen emirler 
dağıtıma konu  edilmeyecek." 

 Kültür Ve Turizm Bakanlığı: Yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta yıllık %71,23 düşüşle 1,81 milyon 
oldu. 

 Merkez Bankası'nın Pazartesi günü için açıkladığı geçici rezerv 50.107,8 milyon TL ekside. 

 

 

 

 

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     

 

BİST 100: 

Güne 1129,03 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1135,07 en düşük 1123,76 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1129,43 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,88 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 19,7072 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1127,86 seviyesinde. 

Destek: 1104,14 - 1088,71 - 1080,42 

Direnç: 1127,86 - 1136,15 - 1151,58 

 

Şirket Haberleri: 

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN):  Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri 
A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler'in kredi derecelendirme notunu kısa vadeli (TR) A1+ve uzun vadeli (TR) 
AAA olarak güncelledi. 

 

USDTRY: 

Güne 7,6242 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,6788 en düşük 7,5112 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,6390 seviyesinde hareket eden kur günü %0,19 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,7099 seviyesinde. 

Destek: 7,5482 - 7,4716 - 7,3865 

Direnç: 7,7099 - 7,7949 - 7,8715 

EURTRY: 

Haftanın son işlem gününe 8,9136 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,9435 en 
düşük 8,7714 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8789 seviyesinde hareket eden kur günü %0,4 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,8048 seviyesinde. 

Destek: 8,8048 - 8,6952 - 8,5878 

Direnç: 9,0218 - 9,1292 - 9,2388 

EURUSD: 

1,1669 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1686 en düşük 1,1615 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1623 seviyesinde hareket eden parite günü %0,4 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1635 seviyesinde. 
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Destek: 1,1635 - 1,1600 - 1,1573 

Direnç: 1,1697 - 1,1724 - 1,1759 

XAUUSD: 

Güne 1870 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1875 en düşük 1853 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1860 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,4 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk desteği 1852 seviyesinde. 

Destek: 1852 - 1836 - 1824 

Direnç: 1880 - 1893 - 1908 

BRENT: 

Haftanın son işlem gününe 42,31 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,79 en 
düşük 42,01 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,23 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,12 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 41,82 seviyesinde. 

Destek: 41,82 - 41,37 - 41,02 

Direnç: 42,63 - 42,98 - 43,43 
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