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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalarda Güçlü Kapanış 

Yurt içi piyasalarda kapanışa yaklaşılırken pozitif hava iyice güçlendi. Yarın toplanacak olan AB Liderler 
zirvesi öncesi AB ile Türkiye arasında uzun süredir gerilen ilişkiler gündeme alınacak. Yetkililer AB’nin 
Türkiye ile pozitif bir ajanda için opsiyonların değerlendirildiğini belirtti. Amerika’da Hazine Bakanı Steven 
Mnuchin, 2. Mali yardım paketi görüşmelerinde gelişme kaydedildiğini açıkladı. Yapılacak olan teşvik 
harcamaları toplamının $1,5 Trilyon Dolar olması bekleniyor. Gelişmelere Amerikan borsalarının tepkisi 
hızlı oldu ve S&P500 endeksi %1 değer kazandı. Küresel piyasalarda başlayan olumlu rüzgar, Borsa 
İstanbul’da bugün yaşanan pozitif seyri daha da yukarı taşımış oldu. Döviz üzerindeki baskıda gevşeme 
devam ederken Dolar/TL 7,76’dan ve Euro/TL 9,10 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul seansı günü ve Eylül ayını sert yükselişle tamamlıyor. Güne yükselişle başlayan 

Bist100 %1,83 artışla 1143’e kapanışa doğru yaklaşırken,  Bist30 %1,95 yükselerek 1282 seviyesini 

gördü. Dolar kuru 7,75, Euro ise 9,09 seviyesine gelerek düşüş gösterdi. 

 Türkiye Varlık Fonu, Eurobond ihracı için Hsbc, Icbc ve Citi'ye yetki verdi. Toplam ihracın $2 Milyar 

olabileceği konuşuluyor. 

 Merkez Bankası, 2020-10-01 vadeli GLP repo kotasyonu açtı, TCMB kotasyon repo imkanı ile 

piyasayı 9 milyar 795 milyon TL fonladı. 

 Yetkili: AB, Türkiye ile pozitif bir ajanda için opsiyonları değerlendiriyor. 

 ABD'de Eylül'de özel sektör istihdamı (ADP) 749.000 (beklenti 600.000, önceki 428.000) olarak 

açıklandı. 

 ABD/Hazine Sekreteri Mnuchin: Pelosi ile yardım ihtiyacına yanıt vermeyi bekliyorum. 
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BİST 100: 

Güne 1128,96 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1144,13 en düşük 1128,96 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1143,45 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %1,8 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 24,0938 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1132,88 seviyesinde. 

Destek: 1113, - 1102,76 - 1093,12 

Direnç: 1132,88 - 1142,52 - 1152,76 

 

Şirket Haberleri: 

İhlas ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA): Yönetim Kurulumuz'un 29.09.2020 tarihinde almış 
olduğu karar kapsamında hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına 
Ar-Ge çalışmalarına başlayacağımız dün (29.09.2020 tarihinde) yapmış olduğumuz açıklamada bildirilmişti. 
Konuya ilişkin Şirketimize gelen sorular kapsamında yeni bir açıklama yapılma ihtiyacı doğmuştur. 

Şirketimiz, söz konusu ürünler ile alakalı Ar-Ge çalışmalarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
akredite olan Ar-Ge Merkezimizde başlayacak olup, Ar-Ge çalışmamız neticesinde ortaya çıkacak prototip 
ürünün gerekli resmi makamlardan onay ve sertifikasyonlarından sonra 2021 yılı içerisinde ticari seri 
üretimine geçilmesi planlanmaktadır. Süreç içerisinde konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna 
duyurulacaktır. 

Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI): Şirketimiz Yönetim Kurulu, 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan 

Genel Kurul kararı çerçevesinde, 4 Haziran 2020 tarihinde almış olduğu, nakit ve Şirket Ortaklarına 2 (iki) 

taksit halinde, 31 Ağustos 2020'de 47.992.500 TL ve 1 Ekim 2020'de 57.712.500 TL olmak üzere toplam 

105.705.000 TL dağıtılması kararlaştırılan nakit kar payı ödenmesine ilişkin kararda, 1 Ekim 2020 olarak 

belirlenmiş 2.taksit ödeme tarihinin, 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 

Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay 

Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 4 Ocak 2021 olarak yeniden 

belirlenmesine, ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, 

mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir. 

İşbir Holding A.Ş. (ISBIR): Bağlı Ortaklıklarımızdan İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, nin: 

Hindistan'da yerleşik Venus Polytex Private Ltd. ile (%50-%50) ortak yatırımı olan ve Rajasthan eyaleti 

Udaipur şehrinde faaliyet gösteren, Big-Bag üretim yapan İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. 

şirketindeki Venüs Politex Private Ltd. şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi satın almak için görüşmeler 

başlattığını, Balıkesir 1. OSB'nde faaliyet gösteren fabrika binasındaki 3,5 MWp kapasiteli çatı Güneş Enerji 

Sistemi projesinin tamamlandığını; Balıkesir 2. OSB'sinde faaliyet gösteren fabrikasındaki 6,2 MWp 

kapasiteli çatı Güneş Enerji Sistemi projesinin ise Kasım'2020 ayında tamamlanacağını ve toplam proje 

tutarının (KDV dahil) 6.500.000 USD olacağını, 3- 2.000.000 adet/ay kapasiteli %95-98 üzeri koruma 

sağlayan Type I, Type II ve Type IIR standartlarında maske üretimine başladığını, Bilgilerinize sunarız. 
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USDTRY: 

Güne 7,8187 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8381 en düşük 7,7505 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7554 seviyesinde hareket eden kur günü %0,81 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,7774 seviyesinde. 

Destek: 7,7774 - 7,7359 - 7,6950 

Direnç: 7,8598 - 7,9007 - 7,9422 

EURTRY: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 9,1633 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,2016 
en düşük 9,0789 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0948 seviyesinde hareket eden kur günü %0,94 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,1024 seviyesinde. 

Destek: 9,1024 - 9,0238 - 8,9666 

Direnç: 9,2383 - 9,2955 - 9,3741 

EURUSD: 

1,1744 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1757 en düşük 1,1685 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1727 seviyesinde hareket eden parite günü %0,14 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1688 seviyesinde. 

Destek: 1,1688 - 1,1632 - 1,1603 

Direnç: 1,1773 - 1,1802 - 1,1858 

XAUUSD: 

Güne 1898 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1900 en düşük 1881 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1886 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,62 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk desteği 1882 seviyesinde. 

Destek: 1882 - 1867 - 1859 

Direnç: 1906 - 1914 - 1929 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 41,46 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 41,82 en 
düşük 40,89 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,71 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,7 artışla  
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kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 42,66 seviyesinde. 

Destek: 40,54 - 39,65 - 38,42 

Direnç: 42,66 - 43,89 - 44,78 
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