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InvestAZ Yatırım:  

Yurtdışı Piyasalarda Sert Satış 

 Nasdaq öncülüğünde Amerikan teknoloji şirketlerinde düşüş bugün de devam ediyor. Dün %5’e 
yakın düşen Nasdaq endeksi bugün de açılışta düşüşe başladı, kayıplarını %2,81’e çıkardı. Amerikan 
borsalarındaki düşüş batı Avrupa piyasalarına da yayılmış durumda. Gün içerisinde artıda olan 
İngiltere ve Fransa borsaları da Amerika seansının açılmasıyla eksiye dönmüş oldu. 

 Borsa İstanbul endeksi haftanın son işlem gününde kayıplarını kısmen geri aldı. Haftaya sert 
düşüşle başlayan endeksler Cuma günü haftalık kayıplarının büyük kısmını geri almış oldu. Kritik 
1080 seviyesinin üzerinde kalan endekste aşağı yönlü baskılar şimdilik gündemden çıkmış 
görünüyor. 

 Türk-Yunan geriliminde anlaşma çalışmaları var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye 
ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları konusunda NATO'da 
teknik görüşmelerin başladığını ancak henüz bir mutabakata varılmadığını açıkladı. 

 TCMB, kotasyon repo imkanı ile 13.75 milyar TL verdi. 

 ABD tarım dışı istihdam beklenenin hafif üstünde arttı. ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos ayında 
1,37 Milyon ile beklentinin hafif üzerinde arttı, işsizlik oranı % 8,4'e düştü. 

 Dünya Sağlık Örgütü, 2021 ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyor. DSÖ 
Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında 3. Faz için 
çalışmaların sürdüğünü, ancak gerçekçi bir zaman dilimi içerisinde yaygın bir aşılama görmeyi 
beklemediklerini söyledi. 

 Dünya genelinde 873 binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Çin'in Hubey eyaletine 
bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 
tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 26 milyon 475 bini aştı. 
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BİST 100: 

Güne 1075,57 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1090,03 en düşük 1072,8 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1082,68 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,59 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 13,0199 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1086,85 seviyesinde. 

Destek: 1070,08 - 1063,83 - 1053,31 

Direnç: 1086,85 - 1097,37 - 1103,62 

 

Şirket Haberleri: 

Karsan (KARSN, Sınırlı Pozitif): Karsan, Almanya Nürnberg'de yedek parça deposu açıyor. Karsan, 
Avrupa'daki yedek parça ve satış sonrası servis ağını genişletmek adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. 
Şirket, Almanya'nın Nürnberg kentinde yedek parça deposu açacak. Proje kapsamında,  Almanya'nın 
Nürnberg şehrinde bir yedek parça deposu açacak olan Karsan, ihtiyaç duyulan yedek parçaları Avrupa'nın 
her noktasına 2 gün içerisinde gönderebilecek. 

 

USDTRY: 

Güne 7,4358 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4622 en düşük 7,4208 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4565 seviyesinde hareket eden kur günü %0,26 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,4682 seviyesinde. 

Destek: 7,3895 - 7,3421 - 7,3107 

Direnç: 7,4682 - 7,4996 - 7,5470 

EURTRY: 

Haftanın son işlem gününe 8,8129 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,8306 en 
düşük 8,7737 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7974 seviyesinde hareket eden kur günü %0,26 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,7460 seviyesinde. 

Destek: 8,7460 - 8,6713 - 8,6258 

Direnç: 8,8661 - 8,9116 - 8,9863 
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EURUSD: 

1,1851 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1866 en düşük 1,1786 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1799 seviyesinde hareket eden parite günü %0,45 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1805 seviyesinde. 

Destek: 1,1805 - 1,1759 - 1,1729 

Direnç: 1,1882 - 1,1912 - 1,1958 

XAUUSD: 

Güne 1932 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1948 en düşük 1917 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1922 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,43 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk desteği 1918 seviyesinde. 

Destek: 1918 - 1906 - 1889 

Direnç: 1947 - 1964 - 1976 

BRENT: 

Haftanın son işlem gününe 44,09 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 44,72 en 
düşük 42,96 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,07 seviyesinde hareket eden emtia günü %-2,53 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 43,42 seviyesinde. 

Destek: 43,42 - 42,66 - 42,01 

Direnç: 44,83 - 45,48 - 46,24 
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