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InvestAZ Yatırım: FED Kararı Sonrası ABD Hisse Senetleri Artışta  

Fed, fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi. Ayrıca FED, ABD 

ekonomisini desteklemek için tüm araçların kullanılacağı taahhüdünü yineledi. Böylece gösterge 

faizi 15 Mart'tan bu yana bulunduğu yüzde 0 ile yüzde 0.25 hedef bandında kaldı.  

Fed Başkanı Powell'ın Temmuz toplantısı sonrasındaki açıklamalarından sonra dolar önemli piyasa 

paraları karşısında kayıplarını arttırdı. Açıklamalardan olumlu etkilenen ABD hisse senetleri 

yükselişe geçti ve ABD’de endeksler günü yükselişle kapattı.    

Fed'in "Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede 

ağır şekilde baskı yaratacak" açıklaması da altının yükselişine devam etmesini sağladı.    

 

 

BİST 100: 

Dün endeksin 1135,55 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1159,74 

ve en düşük 1120,96 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 1,49 azalışla tamamladı.  

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

Direnç: 1183,01 - 1213,31 - 1228,47 

 

Şirket Haberleri  

Garanti Bankası (GARAN): Garanti BBVA'nın 2020 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir 

önceki çeyreğe göre %1,9 oranında, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %16,3 oranında 

azalarak 1.600mn TL'ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 1.564mn TL idi.  

Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Yapı Kredi Bankası'nın 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 

1.331mn TL olarak gerçekleşerek çeyreksel bazda %17,9, yıllık bazda ise %18,9 oranında artış 

göstermiştir. Piyasa beklentisi 1.281mn TL idi. 

Aselsan (ASELS) (Pozitif): ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; komuta ve kontrol 

sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, uzaktan komutalı silah sistemleri, radyolink sistemleri, 

ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemlerinin ihracatı ile ilgili olarak, toplam 

bedeli 93.262.684 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu 

sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilecektir. 
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Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu'nun belirlediği oranın altında kalması sebebiyle, Bankaya 20,6mn TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu İdari para cezası yasal haklar saklı kalmak kaydıyla, 

ilgili mevzuat uyarınca %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. Söz konusu ceza 

Bankanın 2020/2.Dönem finansal tablolarına yansıtılacaktır. 

 

USDTRY: 

Güne 6,9832000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 6,9753950 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 6,8669670 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

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

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

 

EURTRY: 

Güne 8,2307500 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,2019700 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,0677370 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

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

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

 

EURUSD: 

Güne 1,1791500 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1760450 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1685230 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

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

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

Güne 1971 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1962 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1917 seviyesi olarak takip 

edilebilir. 

Destek: 1917 - 1875 - 1843 

Direnç: 1992 - 2023 - 2066 

 

BRENT: 

Güne 44,14050 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 44,10600 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Emtianın güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 43,24783 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

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

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