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InvestAZ Yatırım: Kısa Vadeli Dış Borçlar Azaldı   

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs 2020 dönemine için kısa vadeli dış borç istatistiklerini 

açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta 2019 sonuna kıyasla yüzde 0.1 azalarak 123.5 milyar 

dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların kısa vadeli dış borç stoku 55 milyar dolar oldu.    

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu hafta Perşembe günü politika toplantısını 

gerçekleştirecek. Fonlama faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor ve beklentiler Merkez 

Bankası'nın güçlü indirim serisinin ardından değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Banka, son 

toplantısında faiz indirimine gitmemişti.   

BKM'nin  açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında 500 milyar TL'lik kartlı  ödeme gerçekleşirken, 

elektronik eşya ve market sektörleri en fazla  kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu. İlk 6 

ayda  yapılan temassız ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre 3  katına çıktı. Bankalararası 

Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre 2019 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi 

kartı sayısında yüzde 6'lık artış, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görüldü. Toplam kart 

sayısı ise yüzde 9 artış ile 245 milyon adede ulaştı. Verilere göre 2020 yılının ilk altı ayında toplam 

107 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldı ve 2019'un ilk altı ayı ile kıyasla, yüzde 

24 oranında artış gerçekleşti. Yine 2019'un ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 

18'ini oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yılın ilk altı ayında payını arttırarak yüzde 21'e 

ulaştı. Buna göre, 2020 yılı sonunda her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'sinin internetten yapılacağı 

öngörülüyor. 

Japonya'da ihracat Haziran ayında yıllık bazda yüzde 26.2 geriledi. Japonya'da ihracat koronavirüs 

etkileri ile azaldı. Verilere göre ihracat, ardı ardına üçüncü ayında da yüzde 20'den fazla geriledi. 

İhracattaki bu düşüşe otomobil parçaları sektörü öncülük etti.     

 

BİST 100: 

Endeks güne 118844,45 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 119679,63 seviyesini gören 

BİST 100 endeksinin şu saatlerde 119496,52 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste 

olası yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 119177,9 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 118377,4 - 117968,8 - 117577,0 

Direnç: 119177,9 - 119569,7 - 119978,3 
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Şirket Haberleri    

YKBNK Yapı ve Kredi Bankası, hatırlanacağı üzere, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli 

olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono 

ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 

verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalar ile duyurulmuştu. Bu kapsamda 

nitelikli yatırımcılara 196 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç 

edildi.   

ISCTR İş Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör temsilcisi PROPARCO'dan tarım 

sektörü ve tarımda kaynak ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 25 

milyon Euro tutarında, 10 yıl vadeli kredi temin etti. 

  

USDTRY: 

Şu saatlerde 6,8578500 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 6,8602700 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 6,8622500 ve en düşük 6,8518000 seviyelerini gören 

kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 6,8497700 seviyesinde. 

Destek: 6,8497700 - 6,8419400 - 6,8290800 

Direnç: 6,8704600 - 6,8833200 - 6,8911500 

 

EURTRY: 

Şu saatlerde 7,8555000 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 7,8403000 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,9046000 ve en düşük 7,8253000 seviyelerini gören 

kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,8070200 seviyesinde. 

Destek: 7,8070200 - 7,7737400 - 7,7452900 

Direnç: 7,8687500 - 7,8972000 - 7,9304800 

 

EURUSD: 

Güne 1,1426900 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1455000 seviyelerinde hareket 

ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1467800 ve en düşük 1,1410400 
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seviyelerini gören EURUSD paritesi  hafif alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde 

ilk direnç 1,1458170 seviyesinde. 

Destek: 1,1390170 - 1,1349830 - 1,1322170 

Direnç: 1,1458170 - 1,1485830 - 1,1526170 

 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1810 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1813 en 

düşük 1806 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1811 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın 

için ilk direnç 1816 seviyelerinde. 

Destek: 1800 - 1790 - 1784 

Direnç: 1816 - 1822 – 1832 

 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 43,21800 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

43,22500 en düşük 42,69350 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,03600 seviyesinde hareket eden 

emtiada yüzde -0,45 azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 42,79667 seviyesinde. 

Destek: 42,79667 - 42,36483 - 41,99317 

Direnç: 43,60017 - 43,97183 - 44,40367"         

            

 

 

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

