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InvestAZ Yatırım: Rusya Faiz İndirimine Devam Ediyor     

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2020 yılı Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı 

sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95.96 oranında bir azalış göstererek 214 bin 768 oldu.  

Rusya Merkez Bankası üst üste 3. kez faiz indirdi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya 

göre banka, gösterge faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.25'e çekti. Rusya Merkez Bankası’nın 

açıklaması "Gelişmeler baz tahminlere paralel olursa Rusya Merkez Bankası gelecek toplantılarda 

daha fazla indirimin gerekliliğini değerlendirecektir." şeklinde oldu. Bunun yanında, Rusya'da 

yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 3'ün üzerine tırmandı. Ancak hala merkez bankasının yüzde 3'lük 

tahmininin altında seyrediyor.      

Fed’in 6 Temmuz’da uygulamaya koyulan KOBİ destek programı beklenen ilgiyi görmedi. 

Perşembe günü FED’in yayınladığı verilere göre, geçen hafta 12 milyon dolar kredi dengesine 

sahip program bu hafta 14 milyon dolara ulaştı.    

 

BİST 100: 

Güne 118500,81 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 119143,64 en 

düşük 118220,76 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 

118493,51 seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde -0,45 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. 

Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 14,2642 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 

118520,3 seviyesinde. 

Destek: 118520,3 - 118009,3 - 117433,3 

Direnç: 119607,2 - 120183,3 - 120694,2 

 

USDTRY: 

Güne 6,8442000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 6,8506000 en 

düşük 6,8394000 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 6,8491750 seviyesinde hareket eden kur günü 

yüzde 0,08 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 6,8512670 seviyesinde. 

Destek: 6,8373670 - 6,8310330 - 6,8234670 

Direnç: 6,8512670 - 6,8588330 - 6,8651670 
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EURTRY: 

Haftanın son işlem gününe 7,9338300 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en 

yüksek 7,9589000 en düşük 7,9289300 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,9542400 seviyesinde 

hareket eden kur günü yüzde 0,24 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9619300 

seviyesinde. 

Destek: 7,9057700 - 7,8765700 - 7,8496100 

Direnç: 7,9619300 - 7,9888900 - 8,0180900 

 

EURUSD: 

1,1596550 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1622500 en 

düşük 1,1581250 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1614300 seviyesinde hareket eden parite günü 

yüzde 0,15 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1635400 seviyesinde. 

Destek: 1,1549000 - 1,1501500 - 1,1462600 

Direnç: 1,1635400 - 1,1674300 - 1,1721800 

 

XAUUSD: 

Güne 1888 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1905 en düşük 1882 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1904 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde 0,88 

artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1903 seviyesinde. 

Destek: 1868 - 1848 - 1833 

Direnç: 1903 - 1918 - 1937 

 

BRENT: 

Haftanın son işlem gününe 43,64900 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 

44,19700 en düşük 43,35000 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,74150 seviyesinde hareket eden 

emtia günü yüzde 0,38 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 44,58567 

seviyesinde. 

Destek: 43,01266 - 42,44783 - 41,43967 
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Direnç: 44,58567 - 45,59383 - 46,15867       

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

