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InvestAZ Yatırım: Rusya’dan Aşı Hamlesi   

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini 

açıkladı. Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının Ocak ayında piyasaya sürüleceğini bildirdi. 

Yapılan açıklamada, COVID-19 aşısının kamu erişiminin 1 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirileceği 

açıklandı. Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının kademeli olarak kullandırılacağını ve ilk olarak 

sağlık çalışanları ve öğretmenlere dağıtılacağını belirtti.    

ABD'de üretici fiyatları Temmuz ayında önceki aya göre yüzde 0.6 arttı. Fiyatlar böylece aylık 

bazda Ekim 2018'den beri en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Üretici fiyatlarındaki bu artış, enerji 

fiyatlarındaki yükselişten destek aldı. 

Antalya'ya, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan uçak seferlerinin yeniden 

başlamasıyla Rusya'dan bir günde 80 uçak indi.    

Gemi ve yat ihracatı Temmuz ayında büyük artış yaşadı. Temmuz ayında dış satımı 141 milyon 

dolara ulaşan gemi ve yat sektörü, geçen ay yüzde 59,5 ile ihracatını en yüksek oranda artıran 

sektör oldu. İhracatın en fazla yapıldığı ülkeler ise Norveç ve Hollanda oldu.   

Son kur şokundan sonra piyasada Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklentisi oluşurken 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, bunun tersine işaret edecek şekilde konuştu.  

Türkiye, Oruç Reis’in yapacağı sismik araştırma faaliyetleri için Akdeniz’de yeni bir Navtex 

ilanında bulundu.   

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 146,9 milyon lira 

borçlanmaya gitti.    

 

BİST 100:  

Güne 1082,24 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1110,46 en düşük 

1082,24 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1108,89 

seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde 3,1 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem 

hacmi yaklaşık olarak 21,1037 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1089,97 seviyesinde. 

Destek: 1050,03 - 1024,55 - 1010,09 

Direnç: 1089,97 - 1104,43 - 1129,91 
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Şirket Haberleri   

ARD  Grup  Bilişim Teknolojileri(ARDYZ) (Pozitif): Şirketin 2Ç2020’de net dönem karını 

11,9mn TL olarak açıklamıştır. Şirket 2Ç2019’de ise 3,4mn TL kar açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci 

çeyrekte 9,3mn TL'den 31mn TL'ye yükselen şirketin brüt karı ise geçtiğimiz yılın yanı dönemine 

göre %53,9 oranında artarak 12,5mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler 2,2mn TL 

olarak gerçekleşmiş ve diğer faaliyetlerden 2,3mn TL gelir elde edilmiştir. Böylece esas faaliyet 

karı geçen yılın aynı dönemine göre 9,9mn TL artış göstermiş ve 12,6mn TL olmuştur. Vergi öncesi 

kar 12,3mn TL olurken ve 496bin TL vergi gideri sonrası şirketin 2Ç2020 net dönem karı 11,9mn 

TL olmuştur. 2Ç2020 kar rakamıyla birlikte şirketin 2020 Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 

2019 Ocak- Haziran  dönemine göre %148,8 oranında artış sağlamış ve 18,6mn TL olmuştur.   

Pınar Süt (PNSUT): Şirketin 2020 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karını 2019 ikinci çeyreğe 

göre 3,8mn TL arttırarak 4mn TL’ye çıkarmıştır. Şirket satış gelirlerinde 2Ç2020'de yıllık %15,1 

oranında artış sağlayarak 460,4mn TL'ye yükselirken, brüt karı aynı dönemde %24 oranında artmış 

ve 59,9mn TL'ye ulaşmıştır.Aynı dönemde diğer faaliyetlerde 2,3mn TL gelir kaydedilirken, 

operasyonel giderler %31,7 oranında artış göstermiştir. Böylece esas faaliyet karı 3,2mn TL'den 

11,7mn TL'ye yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,4mn TL, özkaynak yöntemiyle 

değerlenen yatırımlardan gelirler 3,3mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında 12,1mn TL gider 

kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 4,2mn TL olmuştur. 0,14mn TL'lik vergi gideri sonrasında net 

dönem karı 4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2020 kar rakamıyla birlikte şirketin 2020 Ocak-

Haziran dönemi net dönem karı 2020 Ocak- Haziran dönemine göre %77,2 oranında artarak 

31,5mn TL'ye ulaşmıştır. 

Ege Gübre (EGGUB): Şirketin 2Ç2020 net dönem karı 2Ç2019’a göre %25,5 oranında artış 

göstermiş ve 21,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %18,8 oranında artmış ve 157,5mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %14,8 oranında 

artmış ve böylece brüt kar da %28,6 oranında artarak 49,2mn TL olmuştur. Aynı dönemde 

operasyonel giderler %21,2 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden 2,2mn TL gider yazılmıştır. 

Böylece esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %38 oranında artmış ve 33,9mn TL 

olmuştur. Finansman tarafında ise 6,2mn TL gider yazılmıştır. Vergi öncesi kar 27,7mn TL'ye 

ulaşmış ve 6,2mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrek net dönem karı 21,4mn TL olmuştur. 

2Ç2020 kar rakamıyla birlikte şirketin 2020 Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 2019 Ocak- 

Haziran dönemine göre %101,3 oranında artmış ve 50,9mn TL olmuştur. 

Anadolu Isuzu (ASUZU) (Negatif): Anadolu Isuzu, 2020 yılının 2. çeyreğinde 14,5mn TL net 

dönem zararıkaydetmiştir.  Bir  önceki yılın  aynı  dönemdeki  net  dönem zararı 1,4mn TL  idi.  

Şirketin  2Ç2020 satış  gelirleri2Ç2019'a göre %27,3 azalışla 212,2mn TL olurken, satışların 

maliyeti %21 azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar%49,6 azalışla 32,5mn TL'ye gerilemiştir.  

Operasyonel giderler %15,3 azalışla 32,3mn TL  olurken, diğerfaaliyetlerden 1,3mn TL gider 

kaydedilmiştir. Şirketin faaliyet zararı 1,2mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2019'daki faaliyetkarı 27,8mn 

TL idi. 17,7mn TL'lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi zararı 18,7mn TL olurken, 

4,2mnTL'lik vergi geliri kaydeden şirketin 2. çeyrek net dönem zararı 14,5mn TL seviyesinde 

gerçekleşmiştir.İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi net dönem 

zararı 32,2mn TL olmuştur. 2019'unaynı dönemindeki net dönem zararı 15,8mn TL idi. 
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SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, halka arzın bir miktar erteleneceğini 

ve 2021'de yatırımlara aynen devam edileceğini kaydetti. Rafinerilerin kapasitesini artırmak için 

çalışmaların devam ettiğini söyleyen LeCompte, yeni petrokimya tesisi tamamlanınca cari açığın 

kapanmasına aşağı yukarı 4.5 milyar dolar katkısının olacağını ve Petkim'in ikinci çeyrekteki 

cirosunun birinci çeyrektekine yakın gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.   

 

USDTRY: 

USD/TL Merkez Bankası’nın müdahalesinin ardından tarihi zirve olan 7,30’un altında seyretti. 

Cumhurbaşkanı’nın “düşük faiz” açıklamaları ise bu ayki PPK toplantısından faiz arttırımı 

kararının çıkması beklentisini azalttı. 

Güne 7,3349000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3498850 en 

düşük 7,2045100 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,2371100 seviyesinde hareket eden kur günü 

yüzde -1,33 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,2518970 seviyesinde. 

Destek: 7,2518970 - 7,1687930 - 7,1035270 

Direnç: 7,4002670 - 7,4655330 - 7,5486360 

 

EURTRY:   

Haftanın ikinci işlem gününe 8,6119850 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en 

yüksek 8,6333660 en düşük 8,4888250 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5283300 seviyesinde 

hareket eden kur günü yüzde -1,04 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,4271900 

seviyesinde. 

Destek: 8,4271900 - 8,2361000 - 7,9740600 

Direnç: 8,8803200 - 9,1423600 - 9,3334500 

 

EURUSD: 

1,1738500 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1807300 en 

düşük 1,1722450 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1784550 seviyesinde hareket eden parite günü 

yüzde 0,4 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1780900 seviyesinde. 

Destek: 1,1715500 - 1,1693100 - 1,1650100 
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Direnç: 1,1780900 - 1,1823900 - 1,1846300 

 

XAUUSD: 

Güne 2028 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 2030 en düşük 1939 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1951 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde -3,77 

azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk desteği 2015 seviyesinde. 

Destek: 2015 - 2002 - 1984 

Direnç: 2045 - 2063 - 2076 

 

BRENT: 

Haftanın ikinci işlem gününe 45,17650 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 

45,99750 en düşük 45,13650 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,70050 seviyesinde hareket eden 

emtia günü yüzde 1,31 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 45,44450 

seviyesinde. 

Destek: 44,76400 - 44,41900 - 44,08350 

Direnç: 45,44450 - 45,78000 - 46,12500 
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