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InvestAZ Yatırım:  

Eylül’ün Son Günü Piyasalar Keyifli 

Çetin geçen Eylül ayının son işlem gününde piyasalarda olumlu hava var. Dün detayları açıklanan Yeni 
Ekonomi Programı ve ardından bugün getirilen kambiyo ve TL mevduat vergilerinde gevşemeler piyasalara 
oldukça olumlu yansıdı. Bist100 endeksi yukarı yönde devam ederken Dolar/TL 7,80 seviyesinin altına inmiş 
oldu. Piyasaların sağlıklı işleyişi açısından sırasıyla yurt dışında vadeli işlem Swap piyasalarında, ardından 
kambiyo ve TL mevduat faizleri vergilerinde atılan adımlar önemliydi. Ardı ardına atılan bu adımlar 
neticesinde yerel piyasalarda risk iştahı, küresel risk iştahında sert düşüş olan dönemde arttı.  

Uluslararası piyasalar Eylül sonunu düşüşle getiriyor. Japonya Nikei225 endeksinin %1,5 değer kaybı, 
Avrupa borsalarında bugün düşüş oldu. Amerikan endeks vadelilerinde ise dünkü sert geçen Trump-Biden 
kapışması sonrası %1’e yakın değer kaybı var. 

 

Satır Başları: 

 Bist100 Endeksi seansa yükselişle devam ediyor. Seansa yukarı hareketle başlayan Bist100 %0,77 

artışla 1131 olarak piyasalarda seyrediyor. Bist100 1130 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırken, 

Bist30 ise %0,73 yükselerek 1266 oldu. Güne düşüşle başlayan Dolar kuru 7,78 seviyesinde işlem 

görürken, Euro ise 9,10 seviyesine düşüş kaydetti. 

 Cumhurbaşkanlığının verdiği karara göre Türk Lirası mevduatta yıl sonuna kadar 1 yılın üstünde 

mevduat yapanlardan vergi alınmayacak, kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele 

Vergisi (BSMV) oranı ise % 1'den % 0,2'ye indirilecek. Konu ile ilgili kararlar Resmi Gazete'de 

yayımlandı. 

 BOTAŞ, gerek konut, gerekse sanayide gaz fiyatlarını “sabit” tuttu. BOTAŞ, Ekim ayı tarifelerini 

belirledi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, BOTAŞ, gerek konut, gerekse sanayide gaz 

fiyatlarını “sabit” tuttu. Gaz fiyatı, (her 1000 metreküp),konutlar için bin 251 TL, sanayi ve elektrik 

üreten santrallar için bin 400 TL düzeyinde bulunuyor. 

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın bir isteği olursa gereğini yaparız, ama görüyoruz ki 

kapasitesi yeterli. 

 Almanya'da Eylül'de mevsimsel düzeltilmemiş işsizlik oranı %6,2. Mevsimsel düzeltilmemiş işsizlik 

oranı Ağustos'ta %6,4 seviyesindeydi. 

 Avrupa Birliği büyük teknoloji şirketlerini veri paylaşımına zorlayacak. Financial Times gazetesinin 

haberine göre Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Dijital Hizmetler Yasası taslağı, büyük teknoloji 

şirketlerini ellerindeki verileri daha küçük şirketler ile paylaşmaya zorlamayı öngörüyor. 
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BİST 100: 

Endeks güne 1128,96 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1135,19 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1132,83 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü 
hareketlerde ilk direnç 1132,88 seviyesinde bulunuyor. 

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

Direnç: 1132,88 - 1142,52 - 1152,76 

 

Şirket Haberleri: 

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK): Şirketimizin takipten silinen leasing alacaklarının 11.433.553,00 -TL 

tutarındaki bölümü Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır. 

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN): Bazı basın - yayın organlarında, Şirketimizin hakim 

ortağının değiştiği izlenimi yaratabilecek haberler çıktığı görülmüştür. Şirketimizin ya da hakim ortağı 

Kıraça Holding'in doğrudan ya da dolaylı hakimiyet yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES): Pay sahiplerimize daha önce yasal süre uzatımı 

olmaması halinde 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacağını açıkladığımız kar payı ödemeleri, Türk 

Ticaret Kanunu'nun geçici 13 üncü maddesine ilişkin olarak 18 Eylül 2020 tarihli Resmi 

Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 01.10.2020 tarihi itibarıyla yapılamamaktadır. Söz 

konusu kar payı ödemeleri, Şirketimiz tarafından ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince üç ay süre ile 

uzatılan bu sürenin sonundan itibaren yapılabilecektir. Yeni gelişmeler olması durumunda ilgili 

duyurular usulüne uygun şekilde yapılacaktır. 

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayii A.Ş. (ADEL): Şirket Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarihli 

toplantısında Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin, gerek SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında 

Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları'na (TMS / TFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre düzenlenen ve bağımsız denetimden 

geçmiş mali tablolarında, gerekse yasal kayıtlarında dönem kârı olmaması sebebiyle, dağıtılması öngörülen 

diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL 

nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL. nominal değerli 

beher hisseye karşılık 0,53975 TL. tutarında net %53,98 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü 

ödeme tarihinin 30.09.2020 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 08.04.2020 tarihinde 

yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.  
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USDTRY: 

Şu saatlerde 7,7788 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,8187 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,8381 ve en düşük 7,7505 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,7774 seviyesinde. 

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

Direnç: 7,8598 - 7,9007 - 7,9422 

EURTRY: 

Şu saatlerde 9,1031 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 9,1633 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 9,2016 ve en düşük 9,0809 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,1024 seviyesinde. 

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

Direnç: 9,2383 - 9,2955 - 9,3741 

EURUSD: 

Güne 1,1744 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1702 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1757 ve en düşük 1,1694 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1688 seviyesinde. 

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

Direnç: 1,1773 - 1,1802 - 1,1858 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1898 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1899 en düşük 
1881 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1884 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1882 seviyelerinde. 

Destek: 1882 - 1867 - 1859 

Direnç: 1906 - 1914 - 1929 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 41,460 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 41,5 
en düşük 40,89 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 41,08 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,82 azalış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 40,54 seviyesinde. 
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Destek: 40,54 - 39,65 - 38,42 

Direnç: 42,66 - 43,89 - 44,78 

http://www.investaz.com.tr/

