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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Haftayı Pozitif Açtı 

 BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde tırmandı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 
%1’e yakın değer kazanan endeksi yeni haftaya da yükselişle başladı. Sabah paylaştığımız teknik 
bültende yazdığımız gibi gün içinde 1095 puana ulaşan endeks ardından geri çekilerek 1094 
sınırından işlem görüyor. Teknik bültenlere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 Borsa İstanbul'da 2020'nin ilk yarısında alt sektörlerden 12'si net karını artırdı. 8 alt sektör net 
karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı. Bu yılın ilk yarısında en fazla kar açıklayan alt sektör endeksi 3 
milyar 579,4 milyon lirayla metal eşya, makine oldu. 

 Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında en fazla zarar eden alt sektör 5 milyar 761,5 milyon lirayla 
ulaştırma oldu. Söz konusu gelişmede salgın nedeniyle hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin 
neredeyse durma noktasına gelmesi etkili oldu. 

 Çin Yuanı 10 yıl içinde dünyanın en büyük üçüncü rezerv para birimi olabilir. Morgan Stanley 
analistleri, Çin piyasalarına artan yabancı yatırımın Yuan'ın kullanımını artırabileceğini ve onu 
dünyadaki en büyük üçüncü rezerv para birimi haline getirebileceğini bildirdi. Yuan 2019 itibarıyla 
rezerv paraların %1,96’sını, 3. Sırada olan Japon Yeni ise toplam rezervlerin %5,70’ini 
oluşturmakta. 

 5.10.2020 vadeli repo ihalesine toplam 40,67 milyar TL teklif geldi. 

 TCMB 3 Ay Vadeli 1 Milyar Dolar Tutarlı Döviz Karşılığı TL Swap İhalesi Açtı. 

 Beyaz Eşyada Bu Hafta İtibariyle % 9-12 Fiyat Artışı Oldu. 

 NİKKEİ Endeksi %0,5 düşüşle 23.089,95 puanda kapandı. Amerikan borsalarının kapalı olduğu 

haftanın ilk işlem yön arayan Asya piyasalarından Japonya borsası günü düşüşle kapamış oldu. 

 Almanya'da sanayi üretim endeksi Temmuz ayında aylık bazda %1,2 yükseldi. Endeks için 

beklenti %4,5 idi. 
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BİST 100: 

Endeks güne 1089,54 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1095,86 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1093,71 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü 
hareketlerde ilk direnç 1093,3 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1076,07 - 1065,82 - 1058,84 

Direnç: 1093,3 - 1100,28 - 1110,53 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,4591 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,4461 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,4597 ve en düşük 7,4241 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4745 seviyesinde. 

Destek: 7,3849 - 7,3340 - 7,2954 

Direnç: 7,4745 - 7,5132 - 7,5641 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,8267 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8254 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,8378 ve en düşük 8,7862 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,8550 seviyesinde. 

Destek: 8,7587 - 8,6996 - 8,6624 

Direnç: 8,8550 - 8,8923 - 8,9514 

EURUSD: 

Güne 1,1838 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1831 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1850 ve en düşük 1,1824 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1792 seviyesinde. 

Destek: 1,1792 - 1,1744 - 1,1707 

Direnç: 1,1877 - 1,1914 - 1,1962 
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XAUUSD: 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1934 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1941 en düşük 
1928 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1929 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1917 seviyelerinde. 

Destek: 1917 - 1901 - 1886 

Direnç: 1949 - 1965 - 1981 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 41,984 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 42,63 en 
düşük 41,98 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,29 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,59 azalış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 41,78 seviyesinde. 

Destek: 41,78 - 41,01 - 39,54 

Direnç: 44,01 - 45,48 - 46,24 
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