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InvestAZ Yatırım:  

Eylül’ün Son Haftası Zorlu Başladı 

Finansal volatilite getirmesiyle bilinen Eylül ayları, 2020 yılını da es geçmedi. Ay başından bu yana 
bültenlerde Eylül ayının zor olabileceğini belirtmiştik. Ayın son 2 iş gününe girilirken Azerbaycan’ın 
Ermenistan ile savaş hali ilan etmesi, piyasalarda en sert fiyatlanan gelişme oldu. Döviz kaynaklı sorunlar 
yeni haftanın başında Borsa İstanbul’un önündeki en büyük engel olarak durdu. Faiz artışından sonra pozitif 
seyre dönen borsalarda yeni hafta kötü başladı.  

Gelişmiş Avrupa borsalarının şahlandığı günde Bist100 endeksi negatif ayrıştı. Doğu Akdeniz, Libya ve 
Suriye gibi jeopolitik risklere Azerbaycan ve Ermenistan savaşı eklenmiş oldu. Dolar/TL’de yeni rekor 
seviyeler görülmesinden kaynaklı olumsuz hava, Bist100 endeksinin hafif satıcılı geçirdiği günü yatayda 
kapatmasına neden olmakta. 

 

Satır Başları: 

 Bist Endeksi günü düşüşle kapatıyor. Günü düşüşle tamamlayan Bist100 %0,07 düşüş ile 1130 
seviyesinde, Bist30 ise %0,25 düşüşle 1258 puanda seyrediyor. Dolar kuru 7.77 seviyesine gelirken, 
Euro kuru ise 9,07 civarında fiyatlanmakta. 

 Yeni Ekonomik Program yarın Ekonomi Bakanı Albayrak tarafından açıklanacak Yeni Ekonomik 
Program (YEP) yarın Ekonomi Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak. Alınan bilgiye göre, 
program ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, büyüme, ihracat, istihdam ve cari açık gibi 
makro göstergeler duyurulacak. YEP'in açıklanacağı toplantının saat 11.00'de başlaması 
bekleniyor. 

 TCMB Kotasyon repo imkanı ile piyasayı 7 milyar 825 milyon TL fonladı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la önşartsız olarak diyaloğa hazır olduğumuzu vurguladık. 
Türkiye olarak şimdiye kadar bize uzatılan barış elini asla havada bırakmadık, bugün de Merkel'in 
yürüttüğü diplomatik çabalara her türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. 

 Abd'de S&P 500 Endeksi 47,81 puan yükseldi (1,45%), Nasdaq endeksi ise 163,79 puan yükseldi 
(1,50%). 

 AB ile İngiltere arasında Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakerelerin yeni turu bu hafta 
yapılacak. AB ile İngiltere arasında Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakerelerin yeni turu bu 
hafta yapılacak. Bu hafta yapılacak müzekerelerin yeni bir ticaret anlaşmasına varılması ve Ekim 
2019'da imzalanan geri çekilme anlaşmasının tam olarak uygulanması konularında belirleyici 
olacağı ifade ediliyor. 
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BİST 100: 

Güne 1124,68 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1130,68 en düşük 1116,34 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1123,49 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,06 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 18,0768 milyar 
TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1120,26 seviyesinde. 

Destek: 1120,26 - 1116,36 - 1108,95 

Direnç: 1131,57 - 1138,98 - 1142,88 

 

Şirket Haberleri: 

Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE): 25.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 

de; 2020 Kuru Domates sezonuna Ağustos 2020 itibari ile başlamış bulunduğumuzu ve toplamda 1.500.000 

Euro' luk Kuru Domates siparişi aldığımızı bildirmiştik. 

İlgili KAP açıklamasının detaylandırılması yönünde işbu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. 

 25.08.2020 tarihinde bildirdiğimiz Özel Durum açıklamasında geçen: 1 milyon Euro tutarındaki 2020 yılı 

Domates siparişi : "ORGANİK Kuru Domates" siparişi olmak ile birlikte, şu ana kadar kendi tarlamız ürünü 

dahil 600.000 Euro luk kısmı; "Organik Kuru Domates" olarak tedariği gerçekleşmiş ve kalan sipariş miktarı 

için de tedarik çalışmaları devam etmektedir. 

25.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilen 1 milyon 500 bin Euro tutarındaki siparişler ise 

KONVANSİYONEL Kuru Domates dediğimiz Organik Olmayan KURU DOMATES siparişlerimizdir. Dolayısı ile 

25 Ağustos tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasındaki bahsi geçen 1 milyon Euro sipariş tutarına ilave 

olarak alınmış olup, siparişe konu KONVENSİYONEL Kuru Domatesler Depomuzda mevcuttur. 

 

USDTRY: 

Güne 7,6715 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8362 en düşük 7,6604 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7778 seviyesinde hareket eden kur günü %1,47 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,7253 seviyesinde. 

Destek: 7,5577 - 7,4507 - 7,3901 

Direnç: 7,7253 - 7,7859 - 7,8930 
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EURTRY: 

Haftanın ilk işlem gününe 8,9177 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,1476 en 
düşük 8,8966 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0680 seviyesinde hareket eden kur günü %1,7 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,9830 seviyesinde. 

Destek: 8,8109 - 8,7051 - 8,6388 

Direnç: 8,9830 - 9,0493 - 9,1551 

EURUSD: 

1,1631 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1682 en düşük 1,1615 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1658 seviyesinde hareket eden parite günü %0,22 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1674 seviyesinde. 

Destek: 1,1601 - 1,1570 - 1,1528 

Direnç: 1,1674 - 1,1716 - 1,1747 

XAUUSD: 

Güne 1862 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1877 en düşük 1850 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1869 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,39 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk direnci 1874 seviyesinde. 

Destek: 1851 - 1841 - 1828 

Direnç: 1874 - 1886 - 1896 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 42,32 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 42,9 en düşük 
41,97 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,59 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,64 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 42,74 seviyesinde. 

Destek: 41,95 - 41,58 - 41,16 

Direnç: 42,74 - 43,16 - 43,53 
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