
 

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     

 

InvestAZ Yatırım: TCMB Faizi Beklentisi   

Goldman Sachs 2020 yıl sonu için TCMB politika faizi tahminini yüzde 10 olarak açıkladı. Kurum 

politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 8,25'ten yüzde 10'a yükselmesinin ve gelecek yıl her 

çeyrekte 100 baz puan artmasının ve 2021 yılı sonunda % 14'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.  

IMF yayınladığı Dış Sektör Raporu’nda, "Büyük dış finansman ihtiyaçları ve nispeten düşük 

rezervler Türkiye'yi şoklara karşı savunmasız bırakıyor." İfadesini kullandı.    

Altın fiyatları, teşvik beklentileri, düşük faizler ve artan jeopolitik risklerle 2,000 dolar eşiğini 

aşarak yeniden rekor kırdı.    

 

BİST 100: 

Dün endeksin 1087,16 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1143,26 

ve en düşük 1064,91 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 3,53 azalışla tamamladı.  

Destek: 1053,63 - 1020,09 - 975,28 

Direnç: 1131,98 - 1176,79 - 1210,33 

Şirket Haberleri   

Migros (MGROS): Şirketin 8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış 

mağazası Temmuz ayı içerisinde hizmete açılmıştır.31 Temmuz 2020 itibariyle Şirketin mağaza 

sayısı, yurtiçinde 2.242 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.284'tür. 

Türk Hava Yolları (THYAO): THY'de örgütlü Hava-İş Sendikası şirketin çalışan ücretlerinde 

%30-50 indirim teklifini reddetti. Sendika, THY'nin toplu iş sözleşmesi (TİS) maddelerinin 

uygulanmaması talebinin de sendikanın kırmızı çizgisi olduğunubelirtiyor.  

Fade Gıda (FADE): Sermaye Piyasası Kurulunun 23/07/2020 tarihinde onayladığı izahname 

çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret 

A.Ş.'nin, 66mn TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci 

maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 18mn TL nominal değerli payları 06/08/2020 

tarihinden itibaren 2,40 TL/pay baz fiyat ve "FADE.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'da (Grup 1) 

sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 

500binTL olarak belirlenmiştir. 

İş Bankası (ISCTR): 04.08.2020 tarihinde Şişe Cam (SISE, Pozitif) payları ile ilgili olarak 5,51-

5,63 TL fiyat aralığından 6.524.760 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklıkça 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şişe Cam sermayesindeki Banka payları %69,34 sınırına 

ulaşmıştır. 
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USDTRY: 

Güne 6,9015000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 6,9526150 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 6,9581730 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 6,8661530 - 6,8316070 - 6,7741330 

Direnç: 6,9581730 - 7,0156460 - 7,0501930 

 

EURTRY: 

Güne 8,1729550 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,2082410 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,2378840 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 8,1214240 - 8,0629460 - 8,0049630 

Direnç: 8,2378840 - 8,2958670 - 8,3543430 

 

EURUSD: 

Güne 1,1802100 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1807450 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1829770 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1745570 - 1,1691330 - 1,1661370 

Direnç: 1,1829770 - 1,1859730 - 1,1913970 

 

XAUUSD: 

Güne 2020 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 2023 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 2037 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1985 - 1950 - 1933 

Direnç: 2037 - 2054 - 2089 
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BRENT: 

Güne 44,43450 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 44,57700 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 45,11117 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 43,55267 - 42,67183 - 41,99417 

Direnç: 45,11117 - 45,78883 - 46,66967 
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