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InvestAZ Yatırım: Çin’den Yaptırım   

Çin ABD'den Chengdu'daki konsolosluğunu kapatmasını talep etti. Çin Dışişleri Bakanlığı 

tarafından yapılan açıklamada, "Çin'in bu tedbiri, ABD'nin haksız kararına yönelik meşru ve 

gerekli bir adımdır," denildi ve "Uluslararası yasalar, uluslararası ilişkilerin temel normları ve 

geleneksel diplomatik pratiklerle uyumludur" değerlendirmesinde bulunuldu.  

Asya endeksleri ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularında gözlemlenen beklenmedik artış ile 

haftanın son işlem gününde geriledi. Borsalar, Çin Hong Kong ve Avustralya'da gerilerken Japonya 

tatil sebebiyle kapalı kalmaya devam etti. 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İnsanlara evde kalmaları için işlerinden daha fazla para 

ödemeyeceğiz. İş bulamayan insanların makul bir 'maaş ikamesi' aldıklarından emin olmak 

istiyoruz. Dolayısıyla bu yaklaşık yüzde 70'lik maaş ikamesine dayanacaktır." dedi. Ayrıca 

Mnuchin, "Dolar dünyanın rezerv para birimi ve bunu koruyacağız." dedi.      

 

BİST 100: 

Dün endeksin 119031,16 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 

119.672,40 ve en düşük 118.585,42 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 0,81 artışla 

tamamladı.  

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

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

 

Şirket Haberleri  

Arçelik (ARCLK, Pozitif): 2020'nin 2. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem 

karı geçen yılın aynı dönemine göre %85,6 artışla 406,6mn TL olmuş ve 358mn TL'lik piyasa 

beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 2Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %7,1 azalışla 7.832mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %6,4 

oranında düşüş kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %8,5 düşüşle 2.419mn TL olurken, brüt 

kar marjı 0,5 puan azalışla %30,9 olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı %7,3 artışla 712,2mn TL 

olurken, faaliyet karı marjı ise 1,2 puan artışla %9,1'e yükselmiştir. 2Ç2020 FAVÖK'ü ise %2 

azalışla 869mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,1 puan azalışla %11,1 olmuştur.  

Aselsan (ASELS, Pozitif): Şirket'in, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, ödenmiş 

sermayesini 1.140mn TL'den 2.280mn TL'ye (%100 bedelsiz) çıkarılması hususunda SPK'ya 

yaptığı başvuru onaylanmıştır. Aselsan hisseleri dün günü %4,1 oranında artışla kapamıştı. 

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


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr     

 

Karsan (KARSN, Nötr): Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; Hasanağa Organize 

Sanayi Bölgesindeki Fabrikada 4 - 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi 

Bölgesindeki Fabrikada ise 4 - 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. 

Şişe Cam (SISE, Pozitif) tarafından, Anadolu Cam (ANACM, Pozitif), Denizli Cam Sanayii 

(DENCM, Pozitif), Paşabahçe Cam, Soda Sanayii (SODA, Pozitif) ve Trakya Cam'ın (TRKCM, 

Pozitif) tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şişe Cam 

bünyesinde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine SPK tarafından onay verilmiştir.  

Şişe Cam'da gerçekleştirilecek sermaye artırım ve yeni sermaye tutarı birleşme işleminin genel 

kurullarda onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı sonrasında kesinleşecektir. 

 

USDTRY: 

Güne 6,8442000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 6,8462200 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 6,8512670 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

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

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

 

EURTRY: 

Güne 7,9338300 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 7,9447200 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9619300 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

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

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

 

EURUSD: 

Güne 1,1596550 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1604850 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1611330 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1517830 - 1,1465870 - 1,1424330 
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Direnç: 1,1611330 - 1,1652870 - 1,1704830 

 

XAUUSD: 

Güne 1888 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1886 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1851 seviyesi olarak takip 

edilebilir. 

Destek: 1851 - 1830 - 1819 

Direnç: 1882 - 1893 - 1914 

 

BRENT: 

Güne 43,64900 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 43,63800 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 44,80733 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 44,04633 - 43,56917 - 43,28533 

Direnç: 44,80733 - 45,09117 - 45,56833        
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