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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Kayıplarını Geri Aldı 
 

 BIST100 Endeksi güne başladığı seviyeyi geri test ediyor. Gün içinde bir ara 1.066 puana düşen 
borsa kapanışa doğru kayıplarını büyük ölçüde geri aldı. 

 İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu. İTO: İstanbul'da Ağustos'ta perakende fiyatlar aylık 
%0,59, yıllık %11,27 arttı 

 Boğa Piyasası 3 yıl Daha Sürecek. FED Başkanı geçtiğimiz hafta enflasyon hedefini açıklayarak 
piyasalara doping oldu. CFRA Baş Stratejisti Sam Stovall bu ortamda S&P 500’ün %30 yükselmesini 
bekliyor. Stovall’a göre boğa piyasası 3 yıl daha devam edecek. S&P 500 endeksi halihazırda 3500 
puan ile tarihi zirvesinde. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'deki gölge oyunlarından bıktık. Adli yıl açılış töreninde konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz'in zenginliğine çökme çabası modern sömürgecilik örneğidir. 
Artık bu gölge oyunundan bıktık" dedi. 

 Borsa İstanbul jeopolitik gelişmeleri izliyor. Küresel piyasalar haftaya karışık bir başlangıç 
yaparken BİST yerel gelişmeler ile negatif ayrıştı. Yeni ayın ilk gününde Borsa İstanbul BİST 100 
endeksi yatay pozitif başladığı günü negatif seyirde sürdürdü. 

 BDDK’dan temmuz ayına ilişkin bankacılık sektörü raporu geldi. verilerine göre, Türk bankacılık 
sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla %25,1 artışla 5 
trilyon 618 milyar 836 milyon lira oldu. Sektörün net karı ise 38 milyar 981 milyon lira oldu. 

 Ham çelik üretimi temmuzda arttı. Türkiye'nin ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına 

göre %7,5 artarak 3,1 milyon tona ulaştı. 

 ABD'de imalat PMI Ağustos'ta beklentinin altında kaldı. ABD'de imalat sektörü satın alma 

yöneticileri endeksi Ağustos ayında 53.1 ile beklentini altında kaldı. 

 Euro/dolar 2 yıl sonra ilk kez 1.20 seviyesinin üzerini gördü. Euro/dolar paritesi uzun süredir 

aşmakta zorlandığı kritik 1.20 seviyesinin üzerini gördü. 

 Altın yükselişini hızlandırarak 2,000 dolara yöneldi. Altın fiyatları, dolardaki zayıflama ve 

yatırımcıların ABD'de faiz oranlarının uzun bir süre daha düşük seviyelerde kalacağı beklentisinin 

etkisiyle yükseldi. Vadeli altın kontratları tekrar ons başına 2,000 dolar seviyesini gördü. 
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BİST 100: 

Güne 1081,66 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1083,94 en düşük 1064,42 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1079,81 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,11 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 12,0887 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1095,3 seviyesinde. 

Destek: 1068,99 - 1059,38 - 1042,68 

Direnç: 1095,3 - 1112, - 1121,61 

 

USDTRY: 

Güne 7,3483 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3756 en düşük 7,3265 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3582 seviyesinde hareket eden kur günü %0,1 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3778 seviyesinde. 

Destek: 7,3228 - 7,2951 - 7,2678 

Direnç: 7,3778 - 7,4051 - 7,4328 

EURTRY: 

Haftanın ikinci işlem gününe 8,7718 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,8466 
en düşük 8,7664 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7942 seviyesinde hareket eden kur günü %0,31 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,8250 seviyesinde. 

Destek: 8,7108 - 8,6545 - 8,5965 

Direnç: 8,8250 - 8,8830 - 8,9392 

EURUSD: 

1,1937 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2012 en düşük 1,1933 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1950 seviyesinde hareket eden parite günü %0,12 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1973 seviyesinde. 

Destek: 1,1891 - 1,1847 - 1,1809 

Direnç: 1,1973 - 1,2011 - 1,2055 
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XAUUSD: 

Güne 1968 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1992 en düşük 1965 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1970 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,13 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk direnci 1978 seviyesinde. 

Destek: 1956 - 1944 - 1934 

Direnç: 1978 - 1988 - 2000 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 45,69 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 46,25 en 
düşük 45,56 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,08 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,91 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 46,41 seviyesinde. 

Destek: 45,1 - 44,54 - 43,8 

Direnç: 46,41 - 47,15 - 47,71 
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