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InvestAZ Yatırım: Ekonomik Güven Endeksi Açıklandı   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Haziran ayında 

73,5 olan ekonomik güven endeksi, Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında arttı ve 82,2 değerine 

yükseldi. Reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre Temmuz ayında %10,7 oranında artarak 

99,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,6 oranında artarak 94,6 değerini, hizmet 

sektörü güven endeksi %20,2 oranında artarak 66,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %11,6 

oranında artarak 87,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,7 oranında 

azalarak 60,9 değerini aldı.  

Almanya'nın gayrı safi yurtiçi hasılası (GSYH) ikinci çeyrekte, ihracat, tüketim harcamaları ve 

yatırımlardaki düşüşün etkisi ile yüzde 10.1 daraldı ve 1970'den beri en büyük düşüşünü 

gerçekleştirdi.     

ABD’de bekleyen konut satışları, haziranda aylık yüzde 16,6 artarak beklentileri geride bıraktı. Bu 

dönemde mayıs ayında yakaladığı yükselişi sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 15 

artması yönündeydi. 

 

BİST 100: Endeks güne 1137,17 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1124,6 seviyesini 

gören BİST 100 endeksinin şu saatlerde 1128,33 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste 

olası aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1117,76 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1117,76 - 1099,97 - 1078,98 

Direnç: 1156,54 - 1177,53 - 1195,32 

Şirket Haberleri      

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı 169,1mn TL gerçekleşerek yıllık 

%88,0 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ikinci çeyrek kar beklentisi 180mn TL idi. Diğer 

yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %76,2 oranında artış göstererek 263,1mn 

TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında ise Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki net 

dönem karı 258,5mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %53,7 oranında artış göstermiştir. 

Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) yıllık %28,4 

oranında artarak 153,7mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek dönem karıyla birlikte Şirket'in 2020 

yılının ilk yarısındaki net dönem karı 272,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %17,3 

oranında artış göstermiştir. 

Güneş Sigorta (GUSGR, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı yıllık %78,3 

oranında artarak 112,1mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek dönem karıyla birlikte Şirket'in 2020 

yılının ilk yarısındaki net dönem karı 260mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in geçen yılın ilk yarısındaki 

karı 41,8mn TL idi. 
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İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 2Ç2020'de 8,8mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Piyasa 

beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 4mn TL kar kaydedebileceği yönündeydi. Şirket geçen yılın ilk 

çeyreğinde ise 12,3mn TL zarar kaydetmişti.  

Karsan Otomotiv (KARSN): Şirket 2Ç2020'de 4,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. 

Bir önceki yılın aynı döneminde Karsan 40,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış 

gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında azalan şirketin 

maliyetleri ise %35,2 oranında azalmış ve buna bağlı olarak da brüt kar sadece %8,7 oranında 

azalarak 79,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı %36,3 oranında artarak 105,6mn TL'ye 

yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamına karşın ilk çeyrek zarar rakamının etkisiyle Ocak-Haziran 

döneminde 4mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 

8,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. 

Otokar (OTKAR): Otokar'ın 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 150mn TL ile 

piyasa beklentisi olan 139mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı 

döneminde 206,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Otokar'ın 2Ç2020'de satış 

gelirleri %21,7 oranında azalarak 677,5mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise 

aynı dönemde %20,7 oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %22,9 oranında azalarak 

288,6mn TL'ye inmiştir. Otokar'ın net faaliyet karı da %19,9 oranında azalarak 196,2mn TL 

olmuştur. Böylece vergi öncesi net dönem karı %7,8 oranında azalarak 191,3mn TL olurken, vergi 

gideri ise 2Ç2019'daki 1,2mn TL'den 2Ç2020'de 41,3mn TL'ye yükselmiş ve dönem karındaki 

düşüşte önemli etken olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi 

net dönem karı 172,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.  

Bosch Fren Sistemleri (BFREN): VBTS kapsamında, BFREN.E payları 30/07/2020 tarihli 

işlemlerden (seans başından) 13/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem 

yöntemi ile işlem görecek. 

Ditaş Doğan (DITAS): DITAS payları 30/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/08/2020 

tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.  

 

USDTRY: Şu saatlerde 6,9921200 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 6,9832000 

seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,0065000 ve en düşük 6,9630950 

seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 

7,0151000 seviyesinde. 

Destek: 6,9403500 - 6,8983000 - 6,8656000 

Direnç: 7,0151000 - 7,0478000 - 7,0898500 

EURTRY: Şu saatlerde 8,2076650 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,2307500 

seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,2605550 ve en düşük 8,1939750 

seviyelerini gören kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 

8,3124870 seviyesinde. 
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Destek: 8,1616360 - 8,0701730 - 8,0107870 

Direnç: 8,3124870 - 8,3718730 - 8,4633370 

EURUSD: Güne 1,1791500 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1737400 seviyelerinde 

hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1795500 ve en düşük 1,1736500 

seviyelerini gören EURUSD paritesi  hafif satıcılı seyrediyor. Parite için  aşağı yönlü hareketlerde 

ilk destek 1,1736400 seviyesinde. 

Destek: 1,1736400 - 1,1679300 - 1,1644500 

Direnç: 1,1828300 - 1,1863100 - 1,1920200 

XAUUSD: Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1971 seviyesinden başladı. Öğleden önce en 

yüksek 1972 en düşük 1947 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1951 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1948 seviyelerinde. 

Destek: 1948 - 1925 - 1909 

Direnç: 1987 - 2004 - 2026 

BRENT: Haftanın dördüncü işlem gününe 44,14050 seviyesinden başlayan brent petrol sabah 

saatlerinde en yüksek 44,25100 en düşük 43,60400 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,63100 

seviyesinde hareket eden emtiada yüzde -1,17 azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 

43,72217 seviyesinde. 

Destek: 43,72217 - 43,29483 - 43,00817 

Direnç: 44,43616 - 44,72283 - 45,15017    
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