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InvestAZ Yatırım:  

Aktif Rasyosunda Normalleşme 

BDDK bugün yaptığı duyuru ile aktif rasyosunda 1 Ekimden itibaren başlayacak bir değişikliğe gitti. 
Mevduat ve Katılım bankaları için sırasıyla %95 ve %75 olan asgari aktif rasyosu zorunluluğu %90 ve %70 
olarak değiştirildi.  

Normalleşme adımlarına devam ediliyor. BDKK geçen hafta düzenlemeye gittiği bankalar için swap ve 
türev işlemlerinin limitlerinde artışlardan sonra normalleşme adımlarına devam etmiş oldu. Hem yerel hem 
yabancı yatırımcılar açısından piyasa dostu olan bu yeni düzenlemeler piyasalara olumlu yansıyacaktır. 

 

Satır Başları: 

 Bist geçen haftayı artışla kapadı. Bist30 %0,47 artışla 1269 seviyesine gelirken, Bist100 haftayı 
1124 puandan kapattı. Dolar kuru yeni haftaya 7,67 seviyesinden başladı. Euro ise 8,92 
seviyelerinde seyrediyor. 

 Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı Azerbaycan Savunma Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş 
kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim 
birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı 
şehir ve bölgelerinde "savaş hali" ilan edilmesi kararı aldı.  

 Azerbaycan Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, çatışmalarda Ermenistan’a ait 3 
mühimmat deposu, onlarca askeri teçhizat imha edildi, 550’den fazla askerin öldürüldüğü ifade 
edildi. 

 Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitimiyle ilgili yeni Navtex ilan etti Türkiye Doğu Akdeniz'de atış 
eğitimiyle ilgili yeni Navtex ilan etti. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 
Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan NAVTEX duyuruya göre, 29 Eylül'de Rodos ve Meis 
arasında atış eğitimi yapılacak. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu hafta Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklaması 
bekleniyor. YEP ile birlikte ile 2021-2023 dönemine ilişkin makroekonomik göstergeler belirlenmiş 
olacak. 

 ABD vadeli endeksleri ve Asya borsalarında yükseliş yaşanıyor Çin'de açıklanan sanayi şirketleri 
kar rakamlarının COVID-19 salgınının yol açtığı krizden toparlanma konusunda iyimserliği artırması 
endekslerin yönlerini yukarı çevirmelerinde etkili oldu. 

 Rusya, OPEC+ anlaşmasının sona ereceği 2022'de petrol üretiminde artış bekliyor Rusya'nın bu 
yıl 507,4 milyon ton petrol üreteciğini tahmin eden Ekonomi Bakanlığı, gelecek 3 yılda üretimin 
560 milyon ton, günlük ortalama 11,2 milyon tona çıkacağını öngördü. 
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BİST 100: 

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1124,17 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem 
gününde en yüksek 1135,07 ve en düşük 1123,76 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,41 azalışla 
tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 21,345 milyar TL hacimle kapattı. 

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

Direnç: 1131,57 - 1138,98 - 1142,88 

 

Şirket Haberleri: 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE): Sisecam, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren, MSCI Global Standard 
Endeksi'ne dahil ediliyor. 

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): Global Yatırım Holding bağlı ortaklıkları Actus Portföy ile İstanbul 
Portföy'ün birleşme işlemi tamamlandı. KAP’ta yer alan açıklamada “Actus'un İstanbul Portföy bünyesinde 
birleşmesi sonrasında Actus'un mevcut hissedarları olan Şirketimiz ve Polsan Polis Bakım ve Yardım Sandığı 
birleşme sonrası İstanbul Portföy'de toplam %33,25 pay sahibi olmuştur. Şirketimizin İstanbul Portföy'ün 
sermayesinde sahip olduğu pay oranı %26,6 olup Şirketimizin İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın 
almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” diye ifade edildi. 

Coca Cola İçecek (CCOLA): Şirket Yönetim Kurulu'nca 10.09.2020 tarihinde alınan karar ile tamamı 
olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere kâr dağıtım önerisi yapılmasını teminen Genel Kurul'un 
05.10.2020 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrılması ve Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar 
verilmişti. Ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 
yukarıda bahsi geçen tebliğde belirtilen kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süresinin üç ay uzatılmasına karar 
verilmiş olup, söz konusu karar sebebiyle Şirket tarafından kâr dağıtımı yapılamayacağı, Genel Kurulca kâr 
dağıtımı yapılması yönünde karar da alınamayacağından, ve ayrıca pandemi koşulları da 
değerlendirildiğinde, 05.10.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının iptal 
edilmesine karar verilmiştir. 

Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir 
Paylaşımı İşi kapsamında, 42 adet konut ve 18 adet ticari üniteden oluşan toplam 60 adet bağımsız bölüme 
ait Yapı Ruhsatları 24.09.2020 tarihinde alınmıştır.Diğer yandan, Şirket portföyünde yer alan İstanbul 
Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 20.10.2020 Salı günü 
yapılacaktır. 

Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin 
sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK tarafından 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde 
yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 24mn adet paylar 8,50 TL'den olmak üzere 
01.10.2020 - 02.10.2020 tarihleri arasında Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle 
halka arz edilecektir. 
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Erbosan Erciyas (ERBOS): Şirkete ait Zonguldak Ereğli'de bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul şeklinde 
sınıflandırılan atıl arsa ve üzerindeki taşınmazın uzun süredir atıl durumda olması ve şirkete yeni bakım 
onarım maliyeti yaratmaması için 2,3mn TL bedel ile satışı gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden tahsil 
edilmiştir 

 

USDTRY: 

Güne 7,6715 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,6814 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,7253 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 7,7253 - 7,7859 - 7,8930 

EURTRY: 

Güne 8,9177 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,9343 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,9830 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 8,9830 - 9,0493 - 9,1551 

EURUSD: 

Güne 1,1631 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1630 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1601 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 1,1674 - 1,1716 - 1,1747 

XAUUSD: 

Güne 1862 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1859 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1851 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1851 - 1841 - 1828 

Direnç: 1874 - 1886 - 1896 
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BRENT: 

Güne 42,32 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,05 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 41,95 seviyesi olarak takip edilebilir. 

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

Direnç: 42,74 - 43,16 - 43,53 
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