InvestAZ Yatırım: Merkez Bankası Raporu Yayınlandı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu
yayınladı. Tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0,58 oranında artmış, yıllık eflasyon 0,86 puan
gerileyerek yüzde 11,76 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yılık değişim oranları
sırasıyla 1,46 ve 1,39 puan azalarak yüzde 10,49 ve yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Bu dönemde,
enflasyon eğilimi temel mal grubunda daha belirgin olmak üzere temel mal ve hizmet gruplarında
yükselmiş, uluslarası petrol fiyatlarındaki düzelmeye bağlı olarak enerji fiyatları artışını
sürdürmüş, gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu düşüşü sebebiyle fiyatları düşmüştür.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF
Danmarks Eksportkredit ile reasürans işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Türk ve
Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi
ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte
finansman desteği sağlanacak” dedi.
ABD ve Çin arasındaki artan gerilim sebebiyle birinci faz ticaret anlaşmasını tekrar gözden
geçirecekleri bildirildi.

BİST 100:
Endeks güne 1095,29 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1100,56 seviyesini gören
BİST 100 endeksinin şu saatlerde 1092,62 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası
yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1131,98 seviyesinde bulunuyor.
Destek: 1053,63 - 1020,09 - 975,28
Direnç: 1131,98 - 1176,79 - 1210,33

Şirket Haberleri
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): TSKB'nin 2020 yılının ikinci çeyreğindeki solo net
dönem karı bir önceki çeyreğe göre %9,5 oranında artarak 168,3mn TL'ye yükselmiştir. Piyasanın
kar beklentisi 162mn TL idi. İkinci çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2020 Ocak - Haziran dönemi
net dönem karı 322mn TL'ye ulaşırken, yıllık %16,5 oranında düşüş göstermiştir. Banka'nın net
faiz gelirleri çeyreksel bazda %4,4 oranında artarak 468,1mn TL'ye yükselmitşir. Banka'nın ticari
karı 8,7mn TL artarak 16,7mn TL'ye çıkmış ve karı desteklemiştir.
Avivasa Emeklilik (AVISA): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) 77,5mn TL
gerçekleşerek yıllık %24,3 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ikinci çeyrek ortalama kar
beklentisi 63mn TL idi. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %81,1
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oranında artış göstererek 70,9mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında ise Şirket'in
2020 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 119,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %5,0
oranında artış göstermiştir.
Fonet Bilgi Teknoloji (FONET): Şirketin 2020 2. çeyrek net dönem karı geçen yılın aynı
dönemine göre %129,7 oranında artmış ve 7,7mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri bir önceki
yılın aynı dönemine göre %37,4 oranında artmış ve 16,6mn TL olmuştur. Satışların maliyeti geçen
yılın aynı dönemine göre %7,9 oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar %92 oranında
artmıştır. 2Ç2020 esas faaliyet karı 7,3mn TL'ye ulaşmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise
3,7mn TL idi. Vergi öncesi karı 7,5mn TL olan şirketin 0,3mn TL vergi geliri sonrası 2.çeyrek net
dönem karı 7,7mn TL olmuştur. 2.çeyrek rakamları ile birlikte şirketin 2020 yılı ilk altı ayındaki
karı 11,2mn TL'ye ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl ise 6,8mn TL idi.

USDTRY:
Londra’daki swap faizlerinin ani artışı Türk Lirası ihtiyacı olan yabancıların tahvil ve hisse senedi
satmasına neden oldu. TL likiditenin son yılda yok olma noktasına geldiği Londra swap
piyasalarında gecelik vadede TL faizi 1,050 seviyesine kadar yükseldi. TL likidite sıkıntısını Türk
varlıkları satışıyla aşmak isteyen yabancıların satışı BIST-100 endeksinin sert düşüşüne sebep
oldu. Borsa İstanbul’da dün yaşanan yüzde 3 kayıp ile birlikte Dolar/TL 7,03 seviyesinin üzerine
çıktı. Şu saatlerde 7,0276050 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 6,9015000
seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,0342150 ve en düşük 6,8983550
seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 6,9581730
seviyesinde.
Destek: 6,8661530 - 6,8316070 - 6,7741330
Direnç: 6,9581730 - 7,0156460 - 7,0501930

EURTRY:
Şu saatlerde 8,3170900 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,1729550 seviyesinden
başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,3506550 ve en düşük 8,1536050 seviyelerini gören
kur alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,2378840 seviyesinde.
Destek: 8,1214240 - 8,0629460 - 8,0049630
Direnç: 8,2378840 - 8,2958670 - 8,3543430
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EURUSD:
Güne 1,1802100 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1838150 seviyelerinde hareket
ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1845500 ve en düşük 1,1792500
seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde
ilk direnç 1,1829770 seviyesinde.
Destek: 1,1745570 - 1,1691330 - 1,1661370
Direnç: 1,1829770 - 1,1859730 - 1,1913970

XAUUSD:
Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 2020 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 2040
en düşük 2010 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 2036 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons
altın için ilk direnç 2037 seviyelerinde.
Destek: 1985 - 1950 - 1933
Direnç: 2037 - 2054 - 2089

BRENT:
Haftanın üçüncü işlem gününe 44,43450 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en
yüksek 45,29300 en düşük 44,35950 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,25200 seviyesinde hareket
eden emtiada yüzde 1,84 artışla gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 45,11117 seviyesinde.
Destek: 43,55267 - 42,67183 - 41,99417
Direnç: 45,11117 - 45,78883 - 46,66967
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