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InvestAZ Yatırım:  

Dolar Sonunda Gevşedi 

Bugünün en dikkat çeken fiyatlaması Dolar/TL’deki gevşemeydi. Temmuz ayında 6,86’dan yukarı yönlü 
harekete başlayan Dolar/TL’nin 7,50’ye yaklaşmasının ardından kur bugün 7,42’ye kadar geriledi. Amerikan 
hisselerindeki toparlanmayla birlikte Borsa İstanbul bugünü yatayda ve hafif alıcılı geçirmiş oldu. 

Kulüp hisseleri düşerken Bankacılık endeksi tırmandı. Uzun bir süredir devam eden spor kulüplerindeki 
rallide bugün rüzgar tersine döndü. Enerji firmalarında önceki günün akşam seansındaki getirilerin büyük 
kısmı geri verilmiş oldu. Büyük enerji firmalarındaki satışlar endeksi aşağı baskılasa da bankalara gelen 
alımla endeks günü pozitif kapatmaya hazırlanıyor. 

 

Satır Başları: 

 TCMB net uluslararası rezervleri 4 Eylül'de 4,6 milyar dolar azaldı. TCMB'nin net uluslararası 

rezervleri 4 Eylül 2020 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 4 milyar 640 milyon dolar düşüş ile 18 

milyar 572 milyon dolar oldu. 

 Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) bugün 

gerçekleştirdiği politika toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka, politika faizini 

%0, marjinal fonlama faizini %0.25, mevduat faizini de eksi %0.5'te tuttu. 

 Euro/dolar Lagarde'ın açıklamaları sonrasında 1.19'un üzerini gördü. 

 Pegasus/Nane: Sektörün 2 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyacı var. Bloomberg HT Piyasa Hattı 

programına konuk olan Pegasus CEO’su Mehmet Nane havacılık sektörünün önümüzdeki seneyi 

atlatabilmek için 2 milyar dolar kaynağa ihtiyacı olduğunu söyledi. 

 Borsada piyasa değeri yükselen Fenerbahçe, 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk spor kulübü 

oldu. Son dönemde yaşanan yükselişin ardından bugün tavandan 54,15 liradan işlem görerek, 

piyasa değeri 5 milyar TL olan Fenerbahçe değere ulaşan ilk Türk spor kulübü oldu. 
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BİST 100: 

Güne 1101,01 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1105,98 en düşük 1093,58 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1099,31 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,03 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 17,9074 milyar 
TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1091,51 seviyesinde. 

Destek: 1091,51 - 1083,34 - 1079,19 

Direnç: 1103,83 - 1107,98 - 1116,15 

 

USDTRY: 

Güne 7,4889 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4911 en düşük 7,4025 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4420 seviyesinde hareket eden kur günü %0,63 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,4778 seviyesinde. 

Destek: 7,4778 - 7,4669 - 7,4568 

Direnç: 7,4988 - 7,5089 - 7,5199 

EURTRY: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 8,8397 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 
8,8844 en düşük 8,8250 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8530 seviyesinde hareket eden kur günü %0,1 
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,8720 seviyesinde. 

Destek: 8,8086 - 8,7729 - 8,7453 

Direnç: 8,8720 - 8,8996 - 8,9353 

EURUSD: 

1,1803 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1917 en düşük 1,1800 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1897 seviyesinde hareket eden parite günü %0,79 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1840 seviyesinde. 

Destek: 1,1760 - 1,1716 - 1,1680 

Direnç: 1,1840 - 1,1877 - 1,1921 
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XAUUSD: 

Güne 1947 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1967 en düşük 1942 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1960 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,73 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk direnci 1958 seviyesinde. 

Destek: 1927 - 1908 - 1896 

Direnç: 1958 - 1970 - 1988 

BRENT: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 40,79 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 41,24 
en düşük 40,37 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,73 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,25 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 39,83 seviyesinde. 

Destek: 39,83 - 38,83 - 38,02 

Direnç: 41,64 - 42,44 - 43,44 
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