InvestAZ Yatırım: Dolar Yükselişe Devam Ediyor
Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan Dolar/TL, Çarşamba günü 7 seviyesini aşmasının ardından
bugün sabah saatlerinde yükselişini sürdürdü. Salı günü Londra swap piyasasında TL'nin gecelik
faizi yüzde 1,000'in üstüne çıkmasının ardından dün normal seviyelere geriledi. Offshore
piyasalarda TL'nin gecelik faizi yüzde 11.7 civarında seyrediyor.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, “EBRD gibi
uluslararası kalkınma bankalarına lira likiditesine erişim kolaylığı veren kararı olumlu
karşılıyoruz” dedi. Tuerkner “Yeni mekanizmayı test edeceğiz. EBRD eriştiği lira likiditesini Türk
özel sektörüne kanalize edecek” değerlendirmesini yaptı.
Societe Generale strateji notunda, mart ayından beri aynı yönde hareket eden ABD hisseleri ile
altının yeni bir riskten kaçış durumunda bu paralel hareketin sonlanabileceği belirtildi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, yaptığı açıklamada işsiz kalan
ABD'lilerin, eyalet ve yerel yönetimler krizi aşmak için daha fazla yardıma ihtiyaç duyacaklarının
altını çizdi. Kaplan, "Ekonominin işsizlik yardımının sürdürülmesine ihtiyacı var. İşsizlik yardımı,
aynı formatta olmasa da devam etmesi lazım." dedi.

BİST 100:
Endeks güne 1090,61 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1053,2 seviyesini gören BİST
100 endeksinin şu saatlerde 1055,42 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı
yönlü hareketlerde ilk destek 1071,77 seviyesinde bulunuyor.
Destek: 1071,77 - 1051,73 - 1037,34
Direnç: 1106,2 - 1120,59 - 1140,63

Şirket Haberleri
Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr): Banka 2020 yılının ikinci çeyreğinde 50,9mn TL
net dönem karı kaydetmiştir. Beklenti Banka'nın ikinci çeyrekte 59mn TL kar elde edebileceğiydi.
1Ç2020'de ise Banka 12,1mn TL net dönem karı kaydetmişti. Banka'nın net kar payı gelirleri bir
önceki çeyreğe göre %6 oranında artarak 395mn TL olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri ise
çeyreksel bazda %36,6 oranında gerileyerek 38,8mn TL'ye düşmüştür. İkinci çeyrek karı
sonrasında Albaraka'nın 2020 yılının Ocak - Haziran dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı
dönemin göre karı %26,5 oranında artarak 62,9mn TL'ye yükselmiştir.

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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Logo Yazılım (LOGO, Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın
ikinci çeyreğine göre %40,6 oranında artarak 30,9mn TL olmuştur. Kar beklentisi 25mn TL idi.
Şirket'in satış gelirleri 2Ç2020'de 117mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre %23,3 oranında artış kaydetmiştir. Şirket'in brüt karı da %27,4 oranında artarak bu çeyrekte
95,4mn TL olmuştur. Logo Yazılım'ın ikinci çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Haziran
dönemi ana ortaklık net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %40,4 oranında artarak
51,6mn TL'ye yükselmiştir.

USDTRY:
Şu saatlerde 7,2285050 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,0475000 seviyesinden
başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,2566000 ve en düşük 7,0373000 seviyelerini gören
kur alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,1191470 seviyesinde.
Destek: 6,9370060 - 6,8266130 - 6,7548670
Direnç: 7,1191470 - 7,1908930 - 7,3012870

EURTRY:
Şu saatlerde 8,5732590 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,4368100 seviyesinden
başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,6304300 ve en düşük 8,3571500 seviyelerini gören
kur alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,4902400 seviyesinde.
Destek: 8,2207200 - 8,0524000 - 7,9512000
Direnç: 8,4902400 - 8,5914400 - 8,7597600

EURUSD:
Güne 1,1864500 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1860350 seviyelerinde hareket
ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1916150 ve en düşük 1,1838150
seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde
ilk destek 1,1801970 seviyesinde.
Destek: 1,1801970 - 1,1740730 - 1,1688970
Direnç: 1,1914970 - 1,1966730 - 1,2027970
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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XAUUSD:
Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 2039 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek
2054 en düşük 2035 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 2050 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Ons altın için ilk direnç 2059 seviyelerinde.
Destek: 2013 - 1989 - 1967
Direnç: 2059 - 2080 - 2105

BRENT:
Haftanın dördüncü işlem gününe 45,30400 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en
yüksek 45,68050 en düşük 44,98750 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,34300 seviyesinde hareket
eden emtiada yüzde 0,09 artışla gözleniyor. 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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