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InvestAZ Yatırım: İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı   

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Yapılan 

açıklamaya göre, faiz oranı %0,10 olarak bırakıldı. Piyasanın beklentisi de BOE'nin faiz oranında 

bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi 

doğrultusunda değiştirmeyerek, 745 milyar sterlin olarak bıraktı. 

Dünya Bankası, Beyrut'taki patlama sonucu oluşan zararın tespiti ve kentin yeniden imarı için 

yardıma hazır olduğunu açıkladı.  

Cleveland Fed Başkanı Mester, ABD ekonomisinin virüs sonrası toparlanması için mali desteğe 

ihtiyacı olduğunu söyledi.   

 

BİST 100: 

Dün endeksin 1091,8 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1100,56 

ve en düşük 1066,13 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 0,43 artışla tamamladı.  

Destek: 1071,77 - 1051,73 - 1037,34 

Direnç: 1106,2 - 1120,59 - 1140,63 

 

Şirket Haberleri  

İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN): Şirket'in ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %106 oranında artarak 232,4mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı 

ile birlikte Ocak Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 345,6mn TL'ye yükselmiş ve bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %70 oranında artış kaydetmiştir.   

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir 

Sistemi (VBTS) kapsamında AKMGY.E, CEOEM.E, DGGYO.E, GARFA.E, HDFGS.E, 

IHGZT.E, IHLGM.E, IHYAY.E, ITTFH.E, KLNMA.E, KUTPO.E, MSGYO.E, OYLUM.E, 

TUCLK.E, VAKFN.E ve VKGYO.E paylarında 06/08/2020 tarihli işlemlerden(seans başından) 

20/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS 

kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve 

kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. 
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USDTRY: 

Güne 7,0475000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,0733400 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,1191470 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 6,9370060 - 6,8266130 - 6,7548670 

Direnç: 7,1191470 - 7,1908930 - 7,3012870 

 

EURTRY: 

Güne 8,4368100 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,4544050 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,4902400 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 8,2207200 - 8,0524000 - 7,9512000 

Direnç: 8,4902400 - 8,5914400 - 8,7597600 

 

EURUSD: 

Güne 1,1864500 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1900350 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1914970 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1801970 - 1,1740730 - 1,1688970 

Direnç: 1,1914970 - 1,1966730 - 1,2027970 

 

XAUUSD: 

Güne 2039 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 2050 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 2059 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 2013 - 1989 - 1967 

Direnç: 2059 - 2080 - 2105 
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BRENT: 

Güne 45,30400 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 45,67950 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 46,30950 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 44,32800 - 43,35300 - 42,34650 

Direnç: 46,30950 - 47,31600 - 48,29100 
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