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InvestAZ Yatırım: Çelik Üretimi Düştü    

Haziran ayında global ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı ve 148,2 

milyon ton oldu. Yılın ilk 6 ayında ise üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüşle 873 

milyon 134 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında Türkiye'nin çelik üretimi yüzde 4,1 

artışla 2 milyon 689 bin tondan 2 milyon 799 bin tona çıkarken,  Ocak-Haziran dönemi için ham 

çelik üretimi yüzde 4,1 düşüşle 16,29 milyon ton oldu.   

İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen kanunla  ile birlikte 'kısa çalışma ödeneğinin' 

süresi uzatılıyor. Bu düzenleme ile  Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel 

olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Ayrıca, belirli süreli iş 

veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve 

faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde 

işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor.      

Pazartesi günü BİST100 endeksinden iki sıfır atılıyor. VİOP endeks vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi 

planlandığı şekilde 27 Temmuz'da devreye alınacak. Geçiş çalışmaları kapsamında Kıymetli 

Madenler Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü seansa 21.30'da ara verilecek ve seansa normal 

zamanı olan 27 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de devam edilecek. Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü akşam seansı düzenlenmeyecek. 

 

BİST 100: 

Endeks güne 118500,81 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 118220,76 seviyesini gören 

BİST 100 endeksinin şu saatlerde 118847,31 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste 

olası aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 118520,3 seviyesinde bulunuyor. 

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

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

 

Şirket Haberleri  

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka'nın hakim pay sahibi olduğu TSKB 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (TSKB GYO) tarafından, 200mnTL sermaye 

artırımına karar verilmiş olup, 23.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; TSKB GYO 

tarafından yapılan sermaye artırımında, Banka'nın TSKB GYO'da sahip olduğu tüm paylardan 

(%89,09) kaynaklanan yeni pay alma haklarının kullanılmasına, gerekli tüm iş ve işlemlerin 

yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 
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Demisaş Döküm (DMSAS): Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde, yurtiçi 

ve yurtdışı müşterilerden gelen geri bildirim ve sipariş durumlarına istinaden Bilecik İli Vezirhan 

Beldesinde bulunan fabrikada, ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere 27.07.2020 - 

04.08.2020 tarihleri arasında döküm faaliyetlerinde üretime ara verileceği duyurulmuştur. 

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve Şirketin 

02.06.2020 tarihinde duyurusunu yaptığı "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) 

Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. İhale bedeli 11,5mn TL'dir. 

Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim 

A.Ş.'nin sermayesinin %100'üne sahip olduğu Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut 

sermayesini nakit olarak 18,1mn TL'den 40mn TL'ye artırma kararı almıştır. Anılan sermaye 

artışına Şirket bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. iştirak edecektir. Margün Enerji 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisine ait Güneş Enerji Santralleri ile elektrik üretimi yapmakta, ayrıca 

yurt dışı proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir. 

AKGUV Akdeniz Yatırım Holding paylarında 24/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 

07/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. 

YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftliği paylarında 24/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 

07/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.   

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), biri bedelli, ikisi bedelsiz olmak üzere toplam 3 şirketin sermaye 

artırımı başvurusunu onayladı. Mevcut sermayesi 30.000.000 TL olan Atlas GYO, sermayesini 

halka arz yöntemiyle, 30.000.000 TL (yüzde 100) artırarak 60.000.000 TL'ye çıkaracak. Bedelsiz 

sermaye artırımına Kurul'dan onay çıkan Aselsan ise, 1.140.000.000 TL değerindeki sermayesini 

kar payından karşılanarak 1.140.000.000 TL (yüzde 100) yükselterek 2.280.000.000 TL'ye 

çıkaracak. Bedelsiz sermaye artırımı başvurusu kabul edilen bir diğer şirket olan İhlas Gazetecilik, 

120.000.000 TL'lik mevcut sermayesini, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL 

(yüzde 50) artırarak 180.000.000 TL'ye yükseltecek. 

Microsoft, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerden iyi bir ekonomik performans sergiledi. İyi bir 

dönem geçiren teknoloji devi, 38 milyar dolarlık gelir elde etti. Microsoft salgına rağmen geçen 

yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 13 artırmayı başardı. Şirket CEO'su Satya Nadella 

yaptığı açıklamada, “Son beş ay gösterdi ki teknoloji yoğunluğu, iş esnekliğinin anahtarı oldu. 

Kendi dijital yeteneklerini inşa eden kuruluşlar, hızla toparlanacak ve bu krizden daha güçlü bir 

şekilde çıkacak” ifadelerini kullandı.    

American Airlines yılın ikinci çeyreğinde 2,1 milyar dolarlık net zarar açıkladı. ABD'nin iki büyük 

havayolu şirketi American Airlines ile Southwest Airlines, koronavirüs (Kovid-19) salgınının hava 

yolculuğuna olan talebi olumsuz etkilemesi nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde zarar etti. Şirket, 

geçen yılın aynı döneminde 662 milyon dolar net kar elde etmişti. Şirketin bu yılın ikinci 

çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 86,5 azalışla 1,6 milyar 

dolara geriledi. Şirketin geçen yılın aynı dönemdeki geliri 11,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti. 
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American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, "Şirket tarihinin en zorlu çeyreklerinden biriydi. 

Kovid-19 ve ekonomik faaliyetin durması küresel hava yolculuğuna olan talepte ciddi bozulmalara 

neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.    

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 6,8496000 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 6,8442000 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 6,8506000 ve en düşük 6,8394000 seviyelerini gören 

kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 6,8512670 seviyesinde. 

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

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

 

EURTRY: 

Şu saatlerde 7,9498650 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 7,9338300 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,9587400 ve en düşük 7,9289300 seviyelerini gören 

kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9619300 seviyesinde. 

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

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

 

EURUSD: 

Güne 1,1596550 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1605800 seviyelerinde hareket 

ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1621550 ve en düşük 1,1590150 

seviyelerini gören EURUSD paritesi  hafif alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde 

ilk direnç 1,1635400 seviyesinde. 

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

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

Ons altın haftanın son işlem gününe 1888 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1898 en 

düşük 1882 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1894 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın 

için ilk direnç 1903 seviyelerinde. 

Destek: 1868 - 1848 - 1833 

Direnç: 1903 - 1918 - 1937 

 

BRENT: 

Haftanın son işlem gününe 43,64900 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en 

yüksek 43,98000 en düşük 43,35000 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,96300 seviyesinde hareket 

eden emtiada yüzde 0,88 artışla gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 44,58567 seviyesinde. 

Destek: 43,01266 - 42,44783 - 41,43967 

Direnç: 44,58567 - 45,59383 - 46,15867        
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