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InvestAZ Yatırım:  

İhracat Yükte Rekor Kırdı 

Temmuzda ihracat değer olarak yılın, miktar olarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Salgın ile birlikte 
eşi görülmemiş büyüklükte ve çapta bir ekonomik krizle yüzleşen Türkiye ve Dünya’da toparlanma 
emareleri artıyor. Bugün açıklanan verilere göre Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, ihracatta biri aylık biri 
de yıllık olmak üzere iki rekor kırdı. Açıklanan verilere göre inşaat malzemeleri ihracatı geçen yılın temmuz 
ayına göre %21,7 artan inşaat malzemeleri ihracatında miktar rekoru kırıldı. 2020 yılı temmuz ayında 5,53 
milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 

Borsa açılışla birlikte yükselişe geçti, Dolar’ın yukarı hareketi ise devam ediyor. Güne satıcılı başlayan 
Borsa İstanbul endeksleri, birim bazında açıklanan ithalat ve ihracat verileri sonrası yönünü yukarıya 
çevirdi. Doların yurtdışında güçlenmeye başlamasıyla birlikte Dolar/TL paritesi bugün de rekor tazeleyerek 
7.50 sınırına yaklaşmış oldu. Döviz üzerinde devam eden baskı, borsanın da yukarı yönlü hareketlerini 
sınırlıyor. 

Piyasalara morali bir süredir spor kulübü hisseleri veriyor. Borç yapılandırmaları ile ilgili gelişmelerin 
yakından takip edildiği spor kulübü hisseleri son birkaç gündür hem en çok artan hem de en çok işlem gören 
hisseler arasında yer alıyor. Fenerbahçe hisseleri bugün çıkan, bankalarla kredi yapılandırması konusunda 
anlaşma sağlandığı hakkında çıkan haberlerle rekor seviyelere yükseldi. 

 

Satır Başları: 

 Borsada spor hisseleri sert yükseliyor. TBB ile süren borç yapılandırma görüşmelerinden olumlu 
haber beklentisi spor kulüplerinin hisselerinde sert yükselişler yaratıyor. Borsa İstanbul’un işlem 
hacmi lideri de kulüpler. 

 TCMB 1 ay vadeli repo ihalesi düzenledi. 07.10.2020 vadeli repo ihalesine gelen tekliflerin toplamı 
42.21 milyar TL. İhalede ortalama basit faiz ve ortalama bileşik faiz 11,15 ve 11,75 olarak 
gerçekleşti 

 FİTCH: Türkiye'de Reel Gsyh'nin 2021 Ve 2022'de Sırasıyla % 5,0 Ve% 4,6 Büyüyeceğini Tahmin 
Ediyoruz. Fitch ayrıca koronavirüsün türk bankalarındaki varlık kalitesini düşüreceğini söyledi. 

 Jeffrey Gundlach: Yüksek faizli tahvillerde temerrütler ikiye katlanabilir. Ünlü yatırımcı Gundlach, 
Fed'in değerlemelere yönelik desteğine rağmen yüksek faizi tahvillerde temerrüt oranının 
neredeyse ikiye katlanabileceğini söyledi.  
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BİST 100: 

Endeks güne , seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1089,6 seviyesini gören BİST 100 endeksinin 
şu saatlerde 1089,6 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü hareketlerde ilk 
destek 1082,29 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1082,29 - 1074,97 - 1064,72 

Direnç: 1099,86 - 1110,11 - 1117,43 

 

Şirket Haberleri: 

Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB): Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., 
iştiraklerinden BioTRend Enerji A.Ş.'nin halka arzı için çalışmalara başlamıştır. BioTRend Enerji A.Ş. 2012 
yılında teknoloji üretim ve uygulama merkezi olarak kurulmuş olup, üzerinden geçen 8 yıl içerisinde önemli 
çalışmalara imza atmıştır. Bugün, enerji ihtiyacının tamamını çevreci kaynaklardan sağlayarak, çöp gazı, 
biyo kütle, ve atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştürmekte, alternatif enerji üretimi 
konusunda aktif olarak hizmet vermektedir. 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,4888 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,4850 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,4911 ve en düşük 7,4776 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4995 seviyesinde. 

Destek: 7,4613 - 7,4377 - 7,4231 

Direnç: 7,4995 - 7,5141 - 7,5377 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,8133 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8175 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,8246 ve en düşük 8,8005 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,8410 seviyesinde. 

Destek: 8,7944 - 8,7739 - 8,7478 

Direnç: 8,8410 - 8,8671 - 8,8877 
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EURUSD: 

Güne 1,1777 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1770 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1786 ve en düşük 1,1757 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1750 seviyesinde. 

Destek: 1,1750 - 1,1727 - 1,1688 

Direnç: 1,1812 - 1,1851 - 1,1874 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1932 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1934 en düşük 
1923 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1927 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1912 seviyelerinde. 

Destek: 1912 - 1892 - 1878 

Direnç: 1946 - 1961 - 1981 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 40,040 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 
40,15 en düşük 39,64 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 39,81 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,84 
azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 38,99 seviyesinde. 

Destek: 38,99 - 37,83 - 36,11 

Direnç: 41,87 - 43,59 - 44,75 
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