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InvestAZ Yatırım: Üretim ve Tüketimde Toparlanma     

İstanbul Ticaret Odası'nın araştırmasına göre, hem üretimde hem de tüketimde "V" tipi toparlanma 

yaşanarak, ekonomik aktivite düzeyi geçen yıl rakamlarını yakaladı. Resmi istatistiklere göre, 

İstanbul'da geçen yılın ilk yarısında 139 milyar lira olan vergi ödemeleri, bu yılın aynı döneminde 

yüzde 10'un üzerinde artışla 154 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Ayrıca İTO'da yeni kurulan 

firma sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 artarak 27 bin 752'den 30 bin 

509'a çıktı.   

Avustralya Merkez Bankası beklentilere paralel olarak gösterge faizini değiştirmedi ve yüzde 0.25 

seviyesinde bıraktı.  

ABD'de endeksler haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde yukarı yönlü bir 

seyir izledi. Japonya, Avustralya ve Güney Kore kazanıma yönelirken, Hong Kong hisse senetleri 

de pozitif açıldı.     

 

BİST 100: 

Perşembe günü endeksin 1126,9 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en 

yüksek 1137,17 ve en düşük 1124,60 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 0,76 azalışla 

tamamladı.   

Destek: 1117,76 - 1099,97 - 1078,98 

Direnç: 1156,54 - 1177,53 - 1195,32 

Şirket Haberleri    

Karel Elektronik (KAREL): Şirket, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin Ankara, Kayseri, 

Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum Bölgelerinde yer alan 51 ildeki baz istasyonları ile fiber 

optik hatlarının ve İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Antalya, KKTC 

Lefkoşa'da kurulu Vodafone Teknoloji ve Vodafone Veri Merkezlerinin her türlü bakım, onarım 

ve kurulum hizmetleri işi ihalesini kazandığı Vodafone tarafından resmi olarak bildirildi. Söz 

konusu ihale için imzalanacak sözleşme, 01.10.2020 tarihinden itibaren 3,5 yıl boyunca geçerli 

olacaktır. 

 

USDTRY: 

Güne 6,9576000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 6,9732950 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,0151000 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 
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Destek: 6,9403500 - 6,8983000 - 6,8656000 

Direnç: 7,0151000 - 7,0478000 - 7,0898500 

 

EURTRY: 

Güne 8,1898990 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,2200150 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,3124870 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 8,1616360 - 8,0701730 - 8,0107870 

Direnç: 8,3124870 - 8,3718730 - 8,4633370 

 

EURUSD: 

Güne 1,1764500 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1770250 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1828300 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1736400 - 1,1679300 - 1,1644500 

Direnç: 1,1828300 - 1,1863100 - 1,1920200 

 

XAUUSD: 

Güne 1977 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1975 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1948 seviyesi olarak takip 

edilebilir. 

Destek: 1948 - 1925 - 1909 

Direnç: 1987 - 2004 - 2026 

 

BRENT: 
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Güne 43,86800 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 43,92150 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Emtianın güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 43,09150 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

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

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