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InvestAZ Yatırım: Merkez Bankası, BDDK ve TBB Toplandı    

6 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, TCMB Başkanı 

Murat Uysal, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın 

ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürleri toplantı için bir araya geldi. 

Yapılan açıklamaya göre, büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin 

finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla 

gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı verdi. Toplantıda 

TCMB Başkanı Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik 

bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.    

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, “Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. 

Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün 

araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır” denildi. TCMB'nin 

bu açıklaması gerekirse faiz artışına gidilebileceği şeklinde yorumlandı.   

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azalışla 

14,27 trilyon dolara geriledi ve 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi.     

 

BİST 100: 

Dün endeksin 1.034,40 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 

1093,68  ve en düşük 1033,82 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 5,26 azalışla 

tamamladı. 

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

Direnç: 1106,2 - 1120,59 - 1140,63 

 

USDTRY: 

Güne 7,2387000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,2900000 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 
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EURTRY: 

Güne 8,6110600 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,6308850 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 1,1878500 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1839500 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1801970 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

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

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

 

XAUUSD: 

Güne 2067 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 2063 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 2013 seviyesi olarak takip 

edilebilir. 

Destek: 2013 - 1989 - 1967 

Direnç: 2059 - 2080 - 2105 

 

BRENT: 

Güne 45,29100 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 45,15400 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Emtianın güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 44,32800 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

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

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