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InvestAZ Yatırım: Reel Kesim Güven Endeksi Yükselişte   

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim 

İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), 

temmuzda bir önceki aya göre 8,1 puan artarak 100,7'ye yükseldi. Aynı dönemde mevsimsellikten 

arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 9,6 puan yükselerek 99,4'e ulaştı. 

Türkiye Otelciler Birliği'nin yaptığı açıklamalara göre, Haziran'da otel doluluk oranı %21,2'ye 

düştü. Bu oran, geçen yıl Haziran ayında %67,1 idi. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı tarafından 

açıklanan verilere göre haziran ayında gelen yabancı sayısı geçen senenin aynı ayına göre %96 

düşüş kaydederek yaklaşık 215 bin kişi oldu.     

 

BİST 100: 

Endeks güne 1199,57 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1203,42 seviyesini gören 

BİST 100 endeksinin şu saatlerde 1200,78 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1195,29 seviyesinde bulunuyor. 

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

Direnç: 1195,29 - 1198,56 - 1205,1 

 

Şirket Haberleri   

Fade Gıda: Şirket 29-30 Temmuz tarihlerinde halka arz edilecek. Şirket sermayesinin 55 milyon 

TL'den 66 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 11 milyon TL paylar ile Faruk Demir'e 

ait 7 milyon TL değerindeki paylar olmak üzere toplam 18 milyon TL değerindeki payları halka 

arz edecek. Halka arzda satış fiyatı 2,40 TL olarak belirlendi. 

TAV Havalimanları (TAVHL): Şirket ilk 6 ayda 6,8 milyon iç hat ve 4,7 milyon dış hat olmak 

üzere toplam 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu sayısı, pandemi nedeniyle durma noktasına 

gelen ticari yolcu trafiğinin etkisiyle yılın ilk yarısında yüzde 70 azaldı. Şirketin bu dönemdeki 

konsolide cirosu 141,9 milyon euro oldu. Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde 694.100.000 TL 

zarar etti. Şirketin yılın ilk altı ayındaki toplam zararı ise 1.070.796.000 TL'ye yükseldi. TAV, 

2019 yılının ikinci çeyreğinde ise 243.134.000 TL net kar açıklamış, yılın ilk altı ayını 388.778.000 

TL konsolide net kar rakamıyla tamamlamıştı. 

Halkbank (HALKB): ABD'de Banka aleyhine açılan hukuk davası hakkında Halkbank KAP'a şu 

duyuruyu bildirmiştir: "ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler 

tarafından "sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri 

gerekçesiyle" Bankamız aleyhine dava açılmıştır. Müştekilerin bir kısmının da dahil olduğu, buna 
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benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açılmış olup, başarısızlık ile 

sonuçlanmıştır. Söz konusu iddiaların İran'dan alacakların tahsili ile ilgisi yoktur. Tazminat 

davasında ileri sürülen iddialarla, özünde Bankamız hakkında ABD New York Güney Bölge 

Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı 

kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, Bankamız ile ilgili ifade edilen iddialar asılsız olmasının 

yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran'dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz 

konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır.Türkiye'ye karşı uluslararası alanda 

yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının etkisini, özellikle Bankamızı hedef 

alan temelsiz, mesnetsiz girişimlerde görmekteyiz. Türkiye'nin, tamamen uluslararası hukuka 

uygun, egemenlik hakları doğrultusunda attığı her adımdan sonra karşılaştığımız Bankamızın 

güven ve itibarını sarsıcı nitelikteki, asılsız iddialara ve girişimlere karşı Bankamız, ABD hukuku 

ile uluslararası ve ulusal hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacaktır.Ülkemiz 

ekonomisine 82 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve 

gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir 

şekilde sürdüreceğini kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız." 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 6,8499800 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 6,8468850 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 6,8507550 ve en düşük 6,8405000 seviyelerini gören 

kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 6,8533940 seviyesinde. 

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

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

 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,0124800 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 7,9776300 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,0257000 ve en düşük 7,9690000 seviyelerini gören 

kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9970430 seviyesinde. 

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

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

 

EURUSD: 

Güne 1,1655100 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1696250 seviyelerinde hareket 

ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1724800 ve en düşük 1,1640650 
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seviyelerini gören EURUSD paritesi  hafif alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde 

ilk direnç 1,1682070 seviyesinde. 

Destek: 1,1605770 - 1,1555330 - 1,1529470 

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

 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1901 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1945 en 

düşük 1900 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1941 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın 

için ilk direnç 1911 seviyelerinde. 

Destek: 1886 - 1872 - 1862 

Direnç: 1911 - 1921 - 1936 

 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 43,62600 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 

43,83600 en düşük 43,39350 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,47550 seviyesinde hareket eden 

emtiada yüzde -0,59 azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 43,22900 seviyesinde. 

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

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

 

 

 

 

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

