InvestAZ Yatırım: Otomotiv Pazarında Büyüme
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı
temmuzda yüzde 387,5 büyüdü. Temmuzda otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 387,5 artışla
87 bin 401 adete, otomobil satışları yüzde 350,9 artışla 69 bin 427 adete, hafif ticari araç satışları
ise yüzde 610,7 artışla 17 bin 974 adete yükseldi.
Gelişen piyasa hisse senetlerine kıyasla Türkiye hisse senetleri yüzde 55 iskontolu işlem görüyor.
Geçen üç ayda MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'ne kıyasla BIST100 Endeksi'nin fiyat/tahmini
kazanç (F/K) oranı rekor düşük seviyeye geriledi. Yurt dışında Türk Lirası'ndaki likidite
sıkışıklığının ardından yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde ve TL cinsi diğer varlıklarda satış
yapıyor.
ADP Araştırma Enstitüsü başkan yardımcısı ve eş müdürü Ahu Yıldırmaz, "işgücü piyasasındaki
toparlanma Temmuz ayında yavaşladı" dedi. "Durgunlaşma etkisini tüm ölçek ve sektörlerdeki iş
alanlarında görüyoruz." Temmuz ayında istihdam işlemcisi ADP raporuna göre ABD özel sektörü
167,000 iş imkanı yaratarak Kovid-19 vakalarındaki artışın birçok eyaletin açılma planlarına engel
olduğundan bir önceki aya kıyasla yavaşladı. Geçen hafta ilk işsizlik rakamlarında art arda ikinci
defa artış görülürken devam eden başvurularda da Mayıs ayından bu yana en büyük artış
kaydedildi, bu sebeple Ağustos ayına ait tarım dışı istihdamın negatif olacağının belirtisi
olabileceği belirtildi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Beyaz Saray ve demokratların hafta sonunda dek iki tarafın
temel konularda önemli ayrılıklar yaşıyor dahi olsa pandemi etkilerini hafifletecek anlaşma
konusunda anlaşma imzalamayı hedeflediklerini söyledi.
Temmuz ayında emtia piyasasında yüzde 33,1 artarak yatırımcısına en fazla kazandıran gümüş
olurken, yatırımcısına tek kaybettiren yüzde 4,3 azalarak mısır oldu. Gümüşün güvenli liman
olarak görülmesi bu artışın nedeni olurken, son 7 ayda en fazla kaybettiren brent petrol oldu.
Pandemiyle birlikte ekonomik aktivitenin azalmasına bağlı brent petrol talep azalışı fiyatlardaki
değer kaybının nedeni oldu. Gümüşün ardından Kovid-19 karşısında yıl boyunca dünyanın önde
gelen merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının
onsu bu dönemde yüzde 30 değer kazanırken, salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ile
Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını
destekleyen faktörler oldu.

BİST 100:
Güne 1095,29 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1100,56 en düşük
1066,13 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1090,25
seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde 0,28 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük
işlem hacmi yaklaşık olarak 20,0582 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1131,98
seviyesinde.
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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Destek: 1053,63 - 1020,09 - 975,28
Direnç: 1131,98 - 1176,79 - 1210,33
Şirket Haberleri
Aselsan (ASELS): Ankara'da yolcu otobüsünün ASELSAN çalışanlarını taşıyan servis aracına
çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Zorlu Enerji (ZOREN): Zorlu Enerji'nin en büyük yatırımlardan olan Zorlu Energy Solutions
(ZES), 266 lokasyonda açtığı 100 yeni elektrikli otomobil şarj istasyonuyla bugün toplam 56
şehirde hizmet verdiğini duyurdu.
Borusan Yatırım (BRYAT): BRYAT.E paylarında 05/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından)
19/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

USDTRY:
Güne 6,9015000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,0529300 en
düşük 6,8983550 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,0364400 seviyesinde hareket eden kur günü
yüzde 1,97 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 6,9581730 seviyesinde.
Destek: 6,8661530 - 6,8316070 - 6,7741330
Direnç: 6,9581730 - 7,0156460 - 7,0501930

EURTRY:
Haftanın üçüncü işlem gününe 8,1729550 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en
yüksek 8,3936600 en düşük 8,1536050 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,3850960 seviyesinde
hareket eden kur günü yüzde 2,51 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,2378840
seviyesinde.
Destek: 8,1214240 - 8,0629460 - 8,0049630
Direnç: 8,2378840 - 8,2958670 - 8,3543430

EURUSD:
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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1,1802100 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1900100 en
düşük 1,1792500 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1893150 seviyesinde hareket eden parite günü
yüzde 0,79 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1829770 seviyesinde.
Destek: 1,1745570 - 1,1691330 - 1,1661370
Direnç: 1,1829770 - 1,1859730 - 1,1913970

XAUUSD:
Güne 2020 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 2048 en düşük 2010
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 2045 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde 1,29
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 2037 seviyesinde.
Destek: 1985 - 1950 - 1933
Direnç: 2037 - 2054 - 2089

BRENT:
Haftanın üçüncü işlem gününe 44,43450 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en
yüksek 46,34100 en düşük 44,35950 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,17050 seviyesinde hareket
eden emtia günü yüzde 3,91 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 45,11117
seviyesinde.
Destek: 43,55267 - 42,67183 - 41,99417
Direnç: 45,11117 - 45,78883 - 46,66967

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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