InvestAZ Yatırım:

Normalleşme Adımlarına Devam
Piyasalarda normalleşme adımlarına devam ediliyor. Son haftalarda ardı ardına gelen normalleşme
adımlarına bir yenisi daha eklendi. Kambiyo işlemlerinde uygulanan %1 BSMV oranı %0,2’ye indirilirken TL
mevduat stopaj oranlarında da indirime gidildi. Uygulamaların piyasalara tepkisi seans öncesinde olumlu
oldu. Dolar/TL 7,77 seviyelerinden işlem görmekte, Borsa İstanbul’da ise güne pozitif bir başlangıç
bekleniyor.
Sabah seans başlangıcıyla birlikte piyasalar dış ticaret dengesine odaklanacak. Dün Bakan Albayrak’ın
açıkladığı YEP ve detaylarında cari hesapta hızlı bir dengelenme ve 2023 hedefleri dahilinde cari fazla verme
planının ayrıntılarına değinilmişti. Kurdaki yükselişin etkisiyle aylık dış ticaret dengesinde olumlu bir rakam
görebilir, ardından ise Borsa İstanbul’dan bu veriye pozitif bir reaksiyon vermesini bekleyebiliriz.
Küresel piyasalar dün Trump-Biden münazarasına odaklanmıştı. Dünya genelinde artan koronavirüs
vakaları, ABD-Çin gerilimi, aşı beklentileri ve ABD’nin Kasım ayındaki seçimin öncesindeki belirsizlik küresel
risk iştahını belirleyen unsurlar olarak öne çıkmakta. Enflasyon beklentilerinin dünya genelinde artış
göstermesi ile altın yeni bir yükselişe hazırlanıyor. Dünkü Trump-Biden tartışmasına ABD ve Asya borsaları
ilk anda satış tepkisi verdi. Dün zayıf bir görünümde olan S&P500 endeksi %1 değer kaybettikten sonra
günü %0,5 düşüşle kapattı.

Satır Başları:










Bist Endeksi günü dalgalanarak kapattı Ermeni Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş jetinin Türk F16’ları tarafından düşürüldüğü asılsız haberi üzerine çalkalanan Bist100, negatife geçtikten sonra
artıya geçerek günü 1123 seviyesinde, Bist30 ise 1257 seviyesinde günü hafif alıcılı kapattı. Dolar
kuru güne düşüşle başlayarak 7,79, Euro ise 9,14 seviyesinde piyasalarda seyir ediyor.
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.
Trump yönetimi Demokratlara 1,5 trilyon dolarlık bir teşvik paketi önerecek. Fox Business'ın
haberine göre Beyaz Saray, Trump yönetiminin Demokratlara yeni koronavirüs teşvik paketinin
1,5-1,6 trilyon Dolar olması bekleniyor. Trump yönetimi resmi teklifini Demokratlara bugün
sunacak.
Reuters, İtalyan Astaldi ve Türkerler ortaklığının yürüttüğü Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi
projesinde, bankalar ve finans kurumlarıyla sürdürülen görüşmeler sonucunda yaklaşık 1,1 milyar
Euro’luk borcun yeniden yapılandırıldığını ve duran inşaatın başladığını duyurdu.
Orta Vadeli Program (2021-2023) Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile
Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "Orta Vadeli Program (2021-2023)" Resmi Gazete'de
yayımlandı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye’nin F-16’ları çatışmalarda yer almıyor. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devam eden çatışmalarda Türkiye’nin taraf
olmadığını belirterek, “Türkiye’nin F-16’ları çatışmalarda yer almıyor” dedi.

Tarih

GMT

Ülke

Gösterge

Beklenti

Önceki

30.09.2020

10:00

TR (Türkiye)

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % (aylık)

75,70%

84,80%

30.09.2020

10:00

TR (Türkiye)

Toplam İthalat (milyon usd /aylık)

18,776

17,709

30.09.2020

10:00

TR (Türkiye)

Dış Ticaret Dengesi(milyon $/aylık)

-6,312

-2,697

30.09.2020

10:00

TR (Türkiye)

Toplam İhracat (milyon usd/aylık)

12,463

15,012

30.09.2020

15:30

US (ABD)

GSYH - Reel GSYH %değişimi

30.09.2020

16:45

US (ABD)

MNI Şikago işdünyası endeksi

51,2

30.09.2020

17:00

US (ABD)

Kesinleşmemiş konut satışları aylık değişim

6,8

BİST 100:
Dün endeksin 1123,25 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1132,27 ve en
düşük 1112,39 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,19 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü
22,6718 milyar TL hacimle kapattı.
Destek: 1113, - 1102,76 - 1093,12
Direnç: 1132,88 - 1142,52 - 1152,76

Şirket Haberleri:
Net Holding A.Ş. (NTHOL): K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından
kararlar doğrultusunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlğı tarafından açıklanan ek tedbir kararlarıyla;

alınan

Kapatılan tüm işyeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydı ile 17 Ekim
2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verilmiştir.
Karadağ'da bulunan 2 adet Casinomuz ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otelimiz faaliyetlerine devam
etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casinomuz ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş (MERIT): K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan
kararlar doğrultusunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlğı tarafından açıklanan ek tedbir kararlarıyla;
Kapatılan tüm işyeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydı ile 17 Ekim
2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verilmiştir.
Bulgaristan'da bulunan Otelimiz faaliyetine devam etmektedir.
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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): Şirketimiz tarafından ihale
edilen İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı
İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti ile 29.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 315.800.000,00 TL + KDV'dir.
Naturel Yenilebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN): 22.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere,
Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin %yüzüne sahip
olduğumuz ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile ÖNCÜ MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. arasında
ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 6.055.967 Türk Lirası (885.000 Amerikan Doları)
bedelli sözleşme imzalanmıştı.
Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve müşteri kabulü yapılmıştır.

USDTRY:
Güne 7,8187 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,7910 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,7774 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,7774 - 7,7359 - 7,6950
Direnç: 7,8598 - 7,9007 - 7,9422
EURTRY:
Güne 9,1633 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,1390 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,1024 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 9,1024 - 9,0238 - 8,9666
Direnç: 9,2383 - 9,2955 - 9,3741
EURUSD:
Güne 1,1744 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1728 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1688 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1688 - 1,1632 - 1,1603
Direnç: 1,1773 - 1,1802 - 1,1858
XAUUSD:
Güne 1898 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1888 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının
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güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1882 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1882 - 1867 - 1859
Direnç: 1906 - 1914 - 1929
BRENT:
Güne 41,46 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,2 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne
satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 40,54 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 40,54 - 39,65 - 38,42
Direnç: 42,66 - 43,89 - 44,78
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