InvestAZ Yatırım:

Piyasalarda YEP Beklentisi
Yurt içi piyasalarda gözler 11:00’da açıklanacak Yeni Ekonomi Programı’nda olacak. Dün TCMB rezerv
varlıklarının açıklanmasından sonra Dolar/TL’de başlayan yukarı yönlü hareketin gün başlarken devam
ettiğini görüyoruz. Kur güne 7,82 seviyelerinden başladı. Yurt dışı piyasalarda sert yükselişin devam ettiği
Eylül sonunda Türkiye borsalarının performansı yetersiz kaldı. Haftanın ilk işlem gününde bankalar endeksi
%1 değer kaybederken Bist100 endeksi günü hafif ekside kapatmıştı.
Bakan Albayrak bugün 11:00’da YEP konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı
konuşmasında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmeler gibi güncel jeopolitik olaylara
değinmesinden sonra Bakan Albayrak, bugün ekonomi hakkında konuşacak. Orta vadeli ekonomik
hedeflemelere ve istihdam, büyüme ve enflasyon tahminlerini içermesi beklene YEP açıklaması, döviz
üzerindeki kontrol edilemeyen baskı önündeki son engel olarak durmakta.

Satır Başları:








Bist Endeksi haftaya düşüşle başladı. Günü düşüşle tamamlayan Bist100 %0,27 ile 1121
seviyesinde, Bist30 ise %0,47 düşüşle 1256 puanla günü kapattı. Dolar kuru güne hareketli başladı,
7.82’ye yükselirken, Euro 9,13 seviyesinden işlem gördü. Gram Altın ise 472 Liraya yükseldi.
Yeni Ekonomik Program bugün Ekonomi Bakanı Albayrak tarafından açıklanacak Yeni Ekonomik
Program (YEP) bugün Ekonomi Bakanı Berat Albayrak tarafından saat 11.00’de 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.
Emisyon Hacmi 28 Eylül 2020 itibariyle 215 milyar 329 milyon 996 bin 452,50 TL oldu.
Türkiye Sigorta Genel Müdür Atilla Benli, tüm branşlarda liderliği hedeflediklerini belirterek,
“Birleşme ve satın alma da dahil hepsi gündemimizde” dedi.
Financial Times'ın haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs salgını nedeniyle
işlerini kaybedenlere fırsatlar yaratmayı amaçlayan yeni tedbirler setini bugün açıklayacak.
ABD vadeli endeksleri artıda, Asya'da ise karışık seyir hakim. Dün Wall Street'te yaşanan güçlü
yükselişlerin ardından ABD varlıklarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. ABD vadeli
endekslerinde bu sabah % 0,40-0,50 aralığında yükselişler var. Asya borsaları ise karışık bir seyir
izliyor. Ekonomik veriler, koronavirüs salgınının yol açtığı krizden toparlanma hızı Asya borsalarının
odak noktası.

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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Tarih

GMT

Ülke

Gösterge

Önceki

29.09.2020

10:00 TR (Türkiye)

Trafiğe Kaydedilen Motorlu Taşıtlar (adet)

138,883

29.09.2020

10:00 TR (Türkiye)

TÜİK Ekonomik Güven Endeksi

85,9

29.09.2020

15:00 DE (Almanya)

Öncü TÜFE – Almanya TÜFE yılık değişim

0

BİST 100:
Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1121,17 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem
gününde en yüksek 1130,68 ve en düşük 1116,34 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %-0,27 azalışla
tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 19,8510 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1120,26 - 1116,36 - 1108,95
Direnç: 1131,57 - 1138,98 - 1142,88

Şirket Haberleri
Şişe Cam (SISE): Bağlı ortaklığı Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. ile Selüloz İş Sendikası arasında devam eden
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sağlanması suretiyle sonuca ulaşmıştır.
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI): Şirketimiz ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında yürütülen,
3.185.000 USD tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılması görüşmeleri tamamlanmış olup, kredinin
vadesi Aralık 2023'e uzatılmıştır.
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO): İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8554 ada 6
parselde yer alan 5.954,27 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde proje geliştirilmesi amacıyla Doğan Koç İnşaat
Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı
İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın
paylaşım oranı %45, geliştirilecek projenin inşaat süresi, ruhsat alımından itibaren en geç 30 ay olarak
belirlenmiştir. Hedeflenen proje kapsamında inşa edilmesi planlanan bağımsız bölüm adedi, sözleşme
gereği şirketimize sunulacak olan proje sonrasında belirlenecektir. Süreç içindeki tüm gelişmeler
yatırımcılara KAP platformu üzerinden ilan edilecektir.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi
(VBTS) kapsamında FMIZP.E, KRTEK.E, SONME.E ve TDGYO.E paylarında 29/09/2020 tarihli işlemlerden
(seans başından) 13/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. SPK'nın
30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar
BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
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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USDTRY:
Güne 7,8046 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,8121 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,8734 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,6976 - 7,5911 - 7,5218
Direnç: 7,8734 - 7,9427 - 8,0492
EURTRY:
Güne 9,0924 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,1177 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,2055 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,9545 - 8,800 - 8,7035
Direnç: 9,2055 - 9,3021 - 9,4565
EURUSD:
Güne 1,1668 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1671 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1694 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1627 - 1,1588 - 1,1561
Direnç: 1,1694 - 1,1721 - 1,1760
XAUUSD:
Güne 1882 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1881 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1860 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1860 - 1838 - 1826
Direnç: 1893 - 1905 - 1927
BRENT:
Güne 42,87 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,65 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 42,23 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 42,23 - 41,56 - 41,16
Direnç: 43,31 - 43,72 - 44,38

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

