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InvestAZ Yatırım: Merkez Bankası TÜFE Tahmini   

Merkez Bankası yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 7.4'ten yüzde 8.9'a yükseltti. Merkez Bankası 

ayrıca 2021 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 5.4'ten yüzde 6.2'ye yükseltti. TCMB Başkanı Murat 

Uysal, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise 

yüzde 6,2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin 

ediyoruz." dedi.    

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. 

Verilere göre, Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 2,06 artarak 23 milyon 44 bin 761'den 23 milyon 519 bin 132'ye yükseldi.   

 

BİST 100: 

Güne 1156,04 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1159,74 en düşük 

1120,96 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1127,21 

seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde -2,21 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük 

işlem hacmi yaklaşık olarak 19,8200 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1137,55 

seviyesinde. 

Destek: 1137,55 - 1122,39 - 1092,09 

Direnç: 1183,01 - 1213,31 - 1228,47  

 

Şirket Haberleri  

Soda Sanayii (SODA): Şirketin 2Ç2020'deki net dönem karı 326,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

Net dönem karı geçen yılın ikinci çeyreğine göre %13,2 oranında düşüş kaydetmiştir. Piyasanın 

beklentisi 309mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2Ç2020'de 1.066mn TL ile yıllık %1,5 oranında 

gerilerken, brüt kar %2,9 oranında artış kaydetmiş ve 415,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin vergi 

öncesi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2Ç2020'de %39,3 oranında artmıştır. 

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı yıllık 

%10,4 oranında artarak 729,6mn TL'ye yükselmiştir.     

Şişe Cam (SISE): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %82,4 oranında azalarak 84,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu 

çeyrekte 141mn TL ana ortaklık karı elde etmesi yönündeydi. Şirket'in ikinci çeyrekteki satış 

gelirleri 4.220mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %10,1 oranında azalırken, brüt kar %28,4 

oranında düşmüş ve 1.086mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Brüt kar marjı %25,7 oldu. Bu oran geçen 

yılın ikinci çeyreğinde %32,3 idi. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki 

ana ortaklık net dönem karı yıllık %43,3 oranında azalarak 526,5mn TL'ye gerilemiştir. 
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Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı 

(konsolide) 129,6mn TL gerçekleşerek yıllık %81,4 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ikinci 

çeyrek ortalama kar beklentisi 125mn TL idi. İkinci çeyrek karı sonrasında ise Şirket'in 2020 yılının 

ilk yarısındaki net dönem karı 252,5mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %78,5 oranında 

artış göstermiştir. 

MAALT Marmaris Altınyunus, VBTS kapsamında Marmaris MAALT paylarında 29/07/2020 

tarihli işlemlerden (seans başından) 12/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas 

uygulanacak. 

FMIZP F-M İzmit Piston, VBTS kapsamında FMIZP paylarında 29/07/2020 tarihli işlemlerden 

(seans başından) 12/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. 

ULAS Ulaşlar Turizm, VBTS kapsamında ULAS paylarında 29/07/2020 tarihli işlemlerden (seans 

başından) 12/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. VBTS 

kararlarına ilişkin açıklamada ayrıca "VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve 

diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas 

uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir" bilgileri yer aldı. 

 

USDTRY: 

Güne 6,9358000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 6,9837700 en 

düşük 6,9310000 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 6,9702800 seviyesinde hareket eden kur günü 

yüzde 0,52 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 6,9898670 seviyesinde. 

Destek: 6,8669670 - 6,8000340 - 6,7440670 

Direnç: 6,9898670 - 7,0458330 - 7,1127670 

 

EURTRY: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 8,1531800 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en 

yüksek 8,2277450 en düşük 8,1295600 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,2106950 seviyesinde 

hareket eden kur günü yüzde 0,71 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,2130570 

seviyesinde. 

Destek: 8,0677370 - 7,9823130 - 7,9224170 

Direnç: 8,2130570 - 8,2729530 - 8,3583770 
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EURUSD: 

1,1718500 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1769650 en 

düşük 1,1714100 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1754700 seviyesinde hareket eden parite günü 

yüzde 0,33 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1761030 seviyesinde. 

Destek: 1,1685230 - 1,1654070 - 1,1609430 

Direnç: 1,1761030 - 1,1805670 - 1,1836830 

 

XAUUSD: 

Güne 1962 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1964 en düşük 1948 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1954 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde -0,31 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk desteği 1917 seviyesinde. 

Destek: 1917 - 1875 - 1843 

Direnç: 1992 - 2023 - 2066 

 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 43,70350 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en 

yüksek 44,23100 en düşük 43,58150 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,00950 seviyesinde hareket 

eden emtia günü yüzde 0,88 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 44,16383 

seviyesinde. 

Destek: 43,24783 - 42,87017 - 42,33183 

Direnç: 44,16383 - 44,70217 - 45,07983    
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