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InvestAZ Yatırım: TCMB’de VİOP Zamanı  

TCMB yeniden VİOP işlemleri yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 

Borsa İstanbul’da işlem gören vadeli döviz kontratlarında satış işlemleri gerçekleştirdi. TCMB 

dolar-lira sözleşmelerinde üç farklı vadede kısa pozisyon açtı. Banka Ağustos 2020 vadeli döviz 

kontratında 4.002 adet, Ekim 2020’de 32.531 adet ve Aralık 2020’de 1.477 adet satış gerçekleştirdi.    

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini 

açıkladı. Brüt borç stoku, haziran sonunda 1 trilyon 641,2 milyar lira oldu. Borç stokunun 822,8 

milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 818,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi 

borçlardan oluşmakta.  

Avrupa Birliği (AB) liderleri, üye ülkeleri desteklemek için 750 milyar euroluk (860 milyar dolar) 

ortak tahvil arzını öngören teşvik paketinde anlaşmaya vardı. Fonun 390 milyar euroluk kısmını 

hibeler ve 360 milyar euroluk kısmını ise düşük faizli krediler oluşturuyor. Fonların yaklaşık üçte 

biri iklim değişikliği ile mücadeleye tahsis edilecek.    

Japonya'da Haziran ayı için yıllık bazda enflasyon değişmedi. Japonya'da enflasyon üç aydan bu 

zamana ilk kez negatif bölgeden çıktı.    

 

BİST 100:    

Dün endeksin 119280,87 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 

119747,33 ve en düşük 118582,78 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 0,42 artışla 

tamamladı.      

Destek: 118660, - 118039,1 - 117495,4 

Direnç: 119824,5 - 120368,2 - 120989,1 

 

Şirket Haberleri    

Burçelik Vana (BURVA): Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, Burçelik Vana (BURVA) 

hissesinde gerçekleşen işlemler nedeniyle BURVA payında 21/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay 

süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri 

uygulanacak. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih ise 20/10/2020 olacak. 

Yeşil Yatırım Holding (YESIL): Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YESIL.E 

paylarında 21/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2020 tarihli işlemlere (seans 

sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. VBTS kararlarına ilişkin açıklamada ayrıca "VBTS 

kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve 
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kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir" bilgileri 

yer aldı.    

 

USDTRY:    

Güne 6,8602000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 6,8554000 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 6,8523830 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 6,8523830 - 6,8468670 - 6,8419330 

Direnç: 6,8628330 - 6,8677670 - 6,8732830 

 

EURTRY:  

Güne 7,8478900 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 7,8507900 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,8116730 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

Destek: 7,8116730 - 7,7719860 - 7,7255230 

Direnç: 7,8978230 - 7,9442870 - 7,9839740 

 

EURUSD:   

Güne 1,1449500 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1449750 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1476200 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1411000 - 1,1374200 - 1,1345800 

Direnç: 1,1476200 - 1,1504600 - 1,1541400 

 

XAUUSD:   

Güne 1818 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1819 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1823 seviyesi olarak takip edilebilir. 
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Destek: 1809 - 1800 - 1794 

Direnç: 1823 - 1829 - 1838 

 

BRENT: 

Güne 43,39800 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 43,58700 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 43,77883 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 42,74483 - 42,11917 - 41,71083 

Direnç: 43,77883 - 44,18717 - 44,81283         
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