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InvestAZ Yatırım: Gecelik Swap Faizinde Sert Artış     

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin temmuz ayı ihracatının hazirana göre yüzde 11,5 artışla 15 

milyar 12 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bunun yanında ithalat Temmuz'da 17.8 milyar dolar 

oldu.  

Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi yüzde 1000’in üzerine çıktı ve yarın 

gece için yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor. Bu durum, sabah artış ile açılan BİST100’ün aşağıya 

doğru hareket etmesine neden oldu.  

TCMB Temmuz'da VİOP üzerinden çeşitli vadelerde 662 bin döviz kontratı sattı. En fazla satış 

kontrat başına 6.9766 TL maliyetle 240 bin adet ile Ağustos kontratlarında yapıldı. 7.0867 TL 

maliyetle 149 bin Ekim vadeli, 7.1521 TL maliyetle 141 bin Aralık vadeli ve 7.2630 TL maliyetle 

130 bin Şubat 2021 vadeli kontrat satıldı.     

Arjantin 65 milyar dolarlık borcun yeniden yapılandırılması konusunda kreditörlerle anlaşmaya 

vardığını açıkladı.    

 

BİST 100:  

Güne 1140,39 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1143,26 en düşük 

1089,23 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1090,71 

seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde -3,21 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük 

işlem hacmi yaklaşık olarak 17,8477 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1121,94 

seviyesinde. 

Destek: 1121,94 - 1116,99 - 1109,37 

Direnç: 1134,51 - 1142,13 - 1147,08 

 

Şirket Haberleri  

Borsa Ana Pazar'da işlem görmekte olan Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut "AKGUV" 

işlem kodu 04/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AKYHO" olarak değiştirilecektir. 

Kront Telekomünikasyon (KRONT, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2020'da 0,7mn TL net dönem karı 

elde etmiştir. Bir önceki yılın 2. çeyreğinde 2,2mn TL net dönem karı açıklanmıştı. Şirket'in satış 

gelirleri 2Ç2020'da 8,7mn TL gerçekleşerek yıllık %27,8 oranında azalırken, brüt kar %34,7 

gerilemiş ve 6,5mn TL'ye düşmüştür.  Faaliyet gelirleri %23,6 düşüşle 1,7mn TL, vergi önceki kar 

%51,8 düşüşle 0,9mn TL olmuştur. İkinci çeyrek karı sonrasında, Şirket'in 2020 yılı ilk 6 aylık karı 

1,8mn TL olmuş ve bir önceki yıla göre %47,8 oranında azalış göstermiştir. 

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


 

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     

 

Trabzonspor (TSPOR, Negatif): 2019 yılı 4. çeyrek (01.06.2019-31.05.2020) finansal sonuçlarına 

göre Şirketin satış gelirleri 87,5mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ise satış geliri 

107,7mn TL idi. Satışların maliyeti ise 77,5mn TL olmuştur. Böylece brüt bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %77,7 oranında azalarak 10mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise 

%16 oranında azalmış ve 5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 8,2mn TL gider kaydedilmiştir. 

Esas faaliyet zararı 3,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 56,2mn TL gider 

kaydedilmiştir. Böylece şirket 4. çeyrekte 59,5mn TL zarar açıklamıştır. 4. çeyrek sonuçlarıyla 

birlikte şirketin 2019 yılı zararı 36,3mn TL olmuştur. 

 

USDTRY:  

Güne 6,9576000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 6,9811000 en 

düşük 6,9271450 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 6,9657300 seviyesinde hareket eden kur günü 

yüzde 0,14 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 6,9877470 seviyesinde. 

Destek: 6,9366770 - 6,9174530 - 6,8856070 

Direnç: 6,9877470 - 7,0195930 - 7,0388160 

 

EURTRY:  

Haftanın ikinci işlem gününe 8,1898990 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en 

yüksek 8,2373910 en düşük 8,1648450 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,2044150 seviyesinde 

hareket eden kur günü yüzde 0,2 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,2687570 

seviyesinde. 

Destek: 8,1392560 - 8,0905640 - 8,0097570 

Direnç: 8,2687570 - 8,3495640 - 8,3982560 

 

EURUSD:  

1,1764500 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1805500 en 

düşük 1,1722150 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1736450 seviyesinde hareket eden parite günü 

yüzde -0,23 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1707500 seviyesinde. 

Destek: 1,1707500 - 1,1651600 - 1,1607100 

Direnç: 1,1807900 - 1,1852400 - 1,1908300 
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XAUUSD:  

Güne 1977 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1979 en düşük 1968 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1973 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde -0,18 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk desteği 1963 seviyesinde. 

Destek: 1963 - 1950 - 1939 

Direnç: 1988 - 1999 - 2012 

 

BRENT:  

Haftanın ikinci işlem gününe 43,86800 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 

44,20950 en düşük 43,34950 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,84300 seviyesinde hareket eden 

emtia günü yüzde -0,22 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 43,09150 

seviyesinde. 

Destek: 43,09150 - 42,24550 - 41,53000 

Direnç: 44,65300 - 45,36850 - 46,21450  
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