
 

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     

 

InvestAZ Yatırım: ABD – ÇİN Gerginliği    

Almanya'da IFO iş dünyası güven endeksi Haziran ayındaki 86.3 seviyesinden 90.5 seviyesine 

çıkarak, beklentilerin üzerinde geldi. Ekonomistlerin beklentisi 86.5 ve 92.5 aralığındaydı.  

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'de dayanıklı mal siparişleri Haziran 

ayında yüzde 7.3 ile beklentinin üzerinde arttı. Beklentilerin medyanı yüzde 6.9 idi.    

Amerikan hükümeti Çin'i Houston'daki misyonunu terk etmeye zorlamış, Çin de ABD'den 

Chengdu kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istemişti. İki ülke arasındaki bu gerginlik, ABD'li 

federal ajanlar ve güvenlik güçleri tarafından Houston'daki Çin konsolosluğuna baskın yapılması 

ile yeni bir boyut kazandı.   

ABD'de işlem gören gelişen piyasa yatırım fonlarına (ETF) 24 Temmuz haftasında 485.3 milyon 

dolarlık giriş oldu. Verilere göre bir önceki hafta yaklaşık 624 milyon dolarlık giriş gerçekleşmişti. 

Fonlardan bu yılki toplam çıkış ise 16.1 milyar dolar seviyesinde.    

 

BİST 100: 

Güne 1199,57 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1203,42 en düşük 

1194,35 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1196,59 

seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde 0,38 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük 

işlem hacmi yaklaşık olarak 13,7043 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1195,29 

seviyesinde. 

Destek: 1185,48 - 1178,94 - 1175,67 

Direnç: 1195,29 - 1198,56 - 1205,1  

 

Şirket Haberleri    

Karsan (KARSN, Sınırlı Pozitif): Karsan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs satın alma 

ihalesine en iyi teklifi verdiğini duyurdu. İhalenin CNG yakıtlı (doğalgaz) 63 adet 12 metre solo 

ve 10 adet 18 metre körüklü otobüsü içerdiği; ilgili otobüslerin iki yıl süre ile garanti,bakım onarım 

ve temizlik işlemlerinin de üstlenileceği belirtildi. 

Bera Holding (BERA): Grup Şirketi Kompen Pvc Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. 

tarafından; Yüklenici Firma Egemen İnşaat & Mehmet Çelik İnş. Adi Ortaklığı, İstanbul İli, 

Gaziosmanpaşa ilçesi, Bağlarbaşı mahallesi 7B Bölgesi Kentsel dönüşüm ve Gelişim Projesi 813 

adet Konut ve 31 adet Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve çevre düzenlemesi işinde 813+6 K.D. 
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Konut Projesi PVC Doğrama İşleri için 5,6mn TL+KDV= 6,3mn TL bedel ile imza altına 

alınmıştır. 

Bosch Fren Sistemleri (BFREN): Fabrika, 29.07.2020 ile 11.08.2020 tarihleri arasında yıllık izin, 

bayram tatili ve periyodik bakım döneminde olacaktır. Söz konusu tarihler arasında tamamen 

üretim faaliyetlerine ara verilecek olup, çalışanların yıllık izin hak edişlerini kullanacak ve 

fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Çelik Halat ve Tel (CELHA): Şirkette Kurban Bayramı tatili sebebiyle gerçekleştirilecek duruşun, 

Planlı Bakım ve Makine Revizyonu faaliyetleri sebebiyle, uzatılması kararı verilmiştir. Kurban 

Bayramı tatili sonrasında üretime 04.08.2020-10.08.2020 tarihleri arasında ara verilecektir. İlgili 

faaliyetler tamamlandığında üretime devam edilecektir.    

 

USDTRY: 

Güne 6,8468850 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 6,8645350 en 

düşük 6,8405000 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 6,8577950 seviyesinde hareket eden kur günü 

yüzde 0,14 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 6,8533940 seviyesinde. 

Destek: 6,8413030 - 6,8343070 - 6,8292130 

Direnç: 6,8533940 - 6,8584870 - 6,8654830 

 

EURTRY: 

Haftanın ilk işlem gününe 7,9776300 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en 

yüksek 8,0627590 en düşük 7,9690000 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,0627590 seviyesinde 

hareket eden kur günü yüzde 1,07 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,9970430 

seviyesinde. 

Destek: 7,9435730 - 7,9095170 - 7,8901030 

Direnç: 7,9970430 - 8,0164570 - 8,0505130 

 

EURUSD: 

1,1655100 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1764300 en 

düşük 1,1640650 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1754500 seviyesinde hareket eden parite günü 

yüzde 0,84 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1682070 seviyesinde. 
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Destek: 1,1605770 - 1,1555330 - 1,1529470 

Direnç: 1,1682070 - 1,1707930 - 1,1758370 

 

XAUUSD: 

Güne 1901 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1945 en düşük 1900 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1941 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde 2,09 

artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1911 seviyesinde. 

Destek: 1886 - 1872 - 1862 

Direnç: 1911 - 1921 - 1936 

 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 43,62600 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 

44,18550 en düşük 43,24450 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,37650 seviyesinde hareket eden 

emtia günü yüzde -0,81 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 43,22900 

seviyesinde. 

Destek: 43,22900 - 42,72550 - 42,24150 

Direnç: 44,21650 - 44,70050 - 45,20400    
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