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Merkez Bankası’ndan Yatırımcı Sunumu









Merkez Bankası yerli ve yabancı yatırımcılara video konferans yoluyla sunum yaptı. Değinilen
konulardan bazıları; “Enflasyonun orta vadede düşmesi bekleniyor, Merkez bankası rezervleri kısa
vadeli döviz borcunu karşılayabiliyor, Özel sektör Döviz borçlarını azaltmayı sürdürüyor,
Normalleşme adımları ile birlikte ekonomik toparlanma başladı, Ağustos ayında likidite önlemleri
ile sıkılaşma adımları atıldı” oldu.
Dolar’ın ateşini Merkez indirmiş oldu. Gün boyu tırmanan Dolar/TL kuru, tarihi rekor olan 7,45’i
gördükten sonra akşam saatleri Merkez Bankası’nın video toplantısında verdiği iyimser tablo ve
durum kontrol altında mesajları sonrası kritik eşik olan 7,42’ye geriledi.
Merkez'in brüt döviz rezervleri 3.84 milyar dolar düştü. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri
geçen hafta 3.84 milyar dolar azalarak 41.594 milyar dolara indi.
Maçlar sezonun ilk yarısında seyircisiz oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 futbol
sezonunun ilk devresindeki müsabakaların seyircisiz olarak oynanmasına karar verildiğini açıkladı.
ABD işsizlik maaşı başvuruları beklenenden düşük çıktı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen
hafta 881,000 ile beklentinin altında gerçekleşti.
Aşının başarısı Ekim sonunda netleşecek. İlaç şirketi Pfizer yaptığı açıklamada Kovid-19 aşısı
çalışmalarının başarılı olup olmadığının Ekim sonunda netleşeceğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası: Kovid-19 krizinden çıkış kolay olmayacak. AMB ekonomisti Pierre
Wunsch, Kovid-19 sebepli krizin olumsuz etkilerinden kurtulmanın kolay olmayacağını söyledi.

BİST 100:
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Güne 1085,88 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1091,11 en düşük 1074,34
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1082,8 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %-0,1 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 10,9519 milyar
TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1078,73 seviyesinde.
Destek: 1078,73 - 1073,54 - 1067,26
Direnç: 1090,2 - 1096,48 - 1101,67

USDTRY:
Güne 7,3860 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4522 en düşük 7,3734
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4239 seviyesinde hareket eden kur günü %0,52 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,4065 seviyesinde.
Destek: 7,3619 - 7,3381 - 7,3174
Direnç: 7,4065 - 7,4272 - 7,4510
EURTRY:
Haftanın dördüncü işlem gününe 8,7448 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek
8,8307 en düşük 8,7168 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7905 seviyesinde hareket eden kur günü %0,38
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,7887 seviyesinde.
Destek: 8,7284 - 8,6994 - 8,6681
Direnç: 8,7887 - 8,8199 - 8,8489
EURUSD:
1,1852 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1858 en düşük 1,1789
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1839 seviyesinde hareket eden parite günü %0,14 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1809 seviyesinde.
Destek: 1,1809 - 1,1762 - 1,1702
Direnç: 1,1917 - 1,1977 - 1,2024

XAUUSD:
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Güne 1942 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1951 en düşük 1927 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1938 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,24 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons
altın için ilk desteği 1926 seviyesinde.
Destek: 1926 - 1909 - 1886
Direnç: 1967 - 1990 - 2007
BRENT:
Haftanın dördüncü işlem gününe 44,6 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 44,71
en düşük 43,36 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,88 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,39 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 43,83 seviyesinde.
Destek: 43,83 - 43,16 - 41,99
Direnç: 45,66 - 46,83 - 47,5

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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