InvestAZ Yatırım: Küresel Gıda Fiyatlarında Artış
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının temmuz ayında aylık
yüzde 1,2 artarak 94,2 puana yükseldiğini açıkladı.
Birleşik Krallık inşaat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), temmuz ayında 57 puanlık beklentinin
üzerinde gerçekleşerek 58,1 puan oldu. Bu artışa en büyük katkı, 2014 yılının eylül ayından bu
yana en büyük büyümeyi gösterek konut inşaatları kısmından geldi.
Goldman stratejistlerinin Çarşamba günkü notunda, "Kasım sonuna kadar bir aşının onaylanması
ihtimali hisse senedi piyasaları tarafından düşük fiyatlanıyor. Gelecek birkaç ayda ABD seçiminin
sonuçları ve virüsün gelişimi de büyük bir ihtimalle piyasaya yön veren unsurlardan olacak." dendi.
Onaylanacak bir aşının piyasanın hem döngüsellik hem de sonsuza kadar sürecek negatif faiz
varsayımlarını zorlayabileceği ve bu senaryonun daha dik getiri eğrilerini destekleyebileceği
vurgulandı.
Döviz piyasası analisti Simon Harvey, “Türk Lirası'nın rekor seviyeye düşüşü euronun dolar
karşısındaki yükselişi için engel oluşturabilir.” dedi.

BİST 100:
Güne 1090,61 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1093,68 en düşük
1037,92 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1049,02
seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde -3,92 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük
işlem hacmi yaklaşık olarak 20,5482 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1071,77
seviyesinde.
Destek: 1071,77 - 1051,73 - 1037,34
Direnç: 1106,2 - 1120,59 - 1140,63

USDTRY:
Rezerv endişeleri ve agresif parasal genişlemeci döngüye bağlı olarak TL dolar karşısında rekor
düşük seviyeye geriledi. TL'deki düşüş yatırımcıların kendine has mali zorlukları olan rand gibi
diğer yüksek getirili paralara daha yakından bakmasına neden oluyor. Perşembe günü liranın yüzde
3'ten fazla değer kaybıyla Dolar/TL 7.28 seviyesinin üzerini gördü ve TL'deki düşüş gelişen piyasa
paralarındaki düşüşü tetikledi.

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 7,0475000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3058950 en
düşük 7,0373000 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,2955800 seviyesinde hareket eden kur günü
yüzde 3,52 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,1191470 seviyesinde.
Destek: 6,9370060 - 6,8266130 - 6,7548670
Direnç: 7,1191470 - 7,1908930 - 7,3012870

EURTRY:
Haftanın dördüncü işlem gününe 8,4368100 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde
en yüksek 8,6681400 en düşük 8,3571500 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,6463350 seviyesinde
hareket eden kur günü yüzde 3,07 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,4902400
seviyesinde.
Destek: 8,2207200 - 8,0524000 - 7,9512000
Direnç: 8,4902400 - 8,5914400 - 8,7597600

EURUSD:
1,1864500 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1916150 en
düşük 1,1832300 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1850500 seviyesinde hareket eden parite günü
yüzde -0,11 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1801970 seviyesinde.
Destek: 1,1801970 - 1,1740730 - 1,1688970
Direnç: 1,1914970 - 1,1966730 - 1,2027970

XAUUSD: Yatırımcılar dikkatlerini ABD'de devam eden mali destek müzekerelerine ve dünyanın
en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki artan gerilime çevirmeleri ile birlikte spot
altın yükselişini üçüncü güne taşıdı ve 2,000 dolar seviyesi üzerinde kazançlarını devam ettirerek
yeniden rekor zirveye ulaştı. Bu yıl altın yüzde 35 yükseldi ve altının yükselişi düşen tahvil reel
faizleri, zayıflayan dolar ve küresel ekonomiyle ilgili kronik belirsizliği destekledi. Pandemiden
olumsuz etkilenen ekonomilerini desteklemek için hükümetler ve merkez bankalarının ilave
teşviklere gitmesi ile altının güvenli liman statüsü daha da sağlamlaştı.

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.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

Güne 2039 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 2069 en düşük 2035
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 2069 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde 1,51
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 2059 seviyesinde.
Destek: 2013 - 1989 - 1967
Direnç: 2059 - 2080 - 2105

BRENT:
Haftanın dördüncü işlem gününe 45,30400 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en
yüksek 45,82450 en düşük 44,98750 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,60750 seviyesinde hareket
eden emtia günü yüzde 0,67 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 46,30950
seviyesinde.
Destek: 44,32800 - 43,35300 - 42,34650
Direnç: 46,30950 - 47,31600 - 48,29100

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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