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InvestAZ Yatırım: TCMB Repo İhalesi Açmadı  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurda yaşanan hareketlilikten sonra ek likidite 

imkanlarının kademeli olarak azaltılacağını belirtmişti. Sonrasında ise piyasa yapıcı bankalara APİ 

çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşüren banka, 12 ağustos itibariyle 

sıfırladığını bildirdi. TCMB, Pazartesi günü bir hafta vadeli repo ihalesi açmayarak ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyetini (AOFM) artırmak adına yapmış olduğu adımlara bir yenisini ekledi. 

Böylelikle fonlama faizi ilk defa Pazartesi günü %8.25 seviyesindeki politika faizinin üstüne çıktı. 

Rusya geçtiğimiz günlerde kripto para konusuna yeni yasal düzenlemeler getirdi. 1 Ocak 2021'den 

itibaren Rusya'da kripto para birimlerine izin verilecek, ancak herhangi bir mal veya hizmet 

karşılığında kullanılmalarına izin verilmeyecek. Rus bankaları merkez bankasının gözetiminde 

kripto para birimi borsaları açabilecek ve dijital paralarını ancak merkez bankası kontrolü altında 

çıkarabilecekler.     

 

BİST 100:  

Endeks güne 1082,24 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1100,89 seviyesini gören 

BİST 100 endeksinin şu saatlerde 1098,38 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası 

yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1089,97 seviyesinde bulunuyor. 

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

Direnç: 1089,97 - 1104,43 - 1129,91 

 

Şirket Haberleri  

Çimsa (CIMSA): Çimsa 2020 ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı olarak 46mn TL 

kaydetmiştir. Bu çeyrekte Çimsa için ortalama piyasa beklentisi 16mn TL kar elde etmesi 

yönündeydi. Piyasa beklentisindeki sapmanın ana faktörü brüt karın beklentinin üzerimde gelmesi 

olmuştur. Çimsa'nın 2019 ikinci çeyreğinde ana ortaklık net karı ise 5mn TL idi. Şirket'in satış 

gelirleri, yurtiçi satışların desteğiyle yıllık %17,7 oranında artmış ve 2Ç2020'de 560,1mn TL'ye 

yükselmiştir. Maliyetler ise %14,6 oranında artış göstererek 450,7mn TL olmuştur. Buna bağlı 

olarak brüt kar yıllık %32,6 oranında artmış ve 109,4mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK de yıllık 

%24,6 oranında artış sağlayıp 102mn TL olurken (ortalama piyasa beklentisi 81mn TL), FAVÖK 

ve brüt kar marjı sırasıyla %18,2 ve %19,5 olarak gerçekleşti. Geçen yılın ikinci çeyreğinde bu 

oranlar sırasıyla %17,2 ve %17,3 idi. Diğer yandan, Şirket'in net finansman gideri yılın ikinci 

çeyreğinde 76,9mn TL (2Ç2019: 83,1mn TL) olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında 

Çimsa'nın 2020 Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 2020 Ocak- Haziran  dönemine 

göre %63 oranında artarak 37,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 
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Akçansa  (AKCNS): Akçansa 2020 ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı olarak 33,4mn 

TL kaydetmiştir. . Bu çeyrekte Akçansa için ortalama piyasa beklentisi 31mn TL kar elde etmesi 

yönündeydi. Akçansa’nın 2019 ikinci çeyreğinde ana ortaklık net karı ise  5,9mn TL idi. İhracatın 

önemli desteğine rağmen düşen yurtiçi satışlar ile birlikte şirketin satış gelirleri %5,7’lik bir azalış 

göstermiş ve 455,3mn TL’ye gerilemiştir.Maliyetler ise %9,4 oranında azalmış ve 366,6mn TL 

olmuştur. Bu çerçevede, brüt kar yıllık %12,9 oranında artmış ve 2Ç2020'de 88,7mn TL'ye 

yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 320 baz puan artarak %19,5 olmuştur.Düşen operasyonel giderlerle 

birlikte FAVÖK de yıllık %21 oranında artış gösterip 90,2mn TL'ye (ortalama piyasa beklentisi 

76mn TL) yükselirken, FAVÖK marjı 440 baz puan artarak %19,8 olarak gerçekleşmiştir. Öte 

yandan, Şirket'in net finansman gideri 16,3mn TL (2Ç2019: 39,4mn TL) olarak gerçekleşmiştir. 

İkinci çeyrek karı sonrasında Akçansa'nın 2020 Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem 

karı 8,7mn TL olmuştur. Şirket 2019 Ocak- Haziran döneminde ise 25,6mn TL ana ortaklık net 

dönem karı açıklamıştı. 

Carrefoursa (CRFSA): Carrefoursa, 2Ç2020 net dönem zararı 86mn TL olmuştur. 2Ç2019 

döneminde şirketin net dönem zararı 100,2mn TL idi. Satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %18,8 oranında artış gösteren şirketin maliyetleri ise %21,7 oranında artmış 

ve buna bağlı olarak da brüt kar %11 oranında artarak 479,9mn TL'ye ulaşmıştır. Ayrıca 

operasyonel giderlerdeki artış da %16,3 olurken, diğer faaliyetlerden giderler 39mn TL'yi 

göstermiştir. Böylece 6,7mn TL'lik faaliyet zararı oluşmuştur. 2019'un aynı dönemindeki faaliyet 

zararı 20,9mn TL idi. 2Ç2020 finansman giderleri 8,4mn TL azalarak 98,5mn TL olmuştur. 19,8mn 

TL'lik vergi geliriyle birlikte 2020 ikinvi çeyrek net dönem zararı 86mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2020 

zarar rakamıyla birlikte şirketin 2020 Ocak-Haziran dönemi net dönem zararı 181,1mn TL 

olmuştur. 2019 Ocak- Haziran net dönem zararı ise 199,8mn TL idi.   

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,2837350 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3349000 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,3498850 ve en düşük 7,2599000 seviyelerini gören 

kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,2518970 seviyesinde. 

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

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

 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,5767950 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,6119850 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,6333660 ve en düşük 8,5301800 seviyelerini gören 

kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,4271900 seviyesinde. 

Destek: 8,4271900 - 8,2361000 - 7,9740600 
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Direnç: 8,8803200 - 9,1423600 - 9,3334500 

 

EURUSD:  

Güne 1,1738500 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1772900 seviyelerinde hareket 

ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1774550 ve en düşük 1,1722450 

seviyelerini gören EURUSD paritesi  hafif alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde 

ilk direnç 1,1780900 seviyesinde. 

Destek: 1,1715500 - 1,1693100 - 1,1650100 

Direnç: 1,1780900 - 1,1823900 - 1,1846300 

 

XAUUSD:  

CrossBorder Capital Ltd. "Altın likiditesi halihazırda daha önce görülmemiş büyüklükteki yıllık 

büyüme oranlarıyla artıyor ve bu geçmiş dönemler enflasyonist olarak kanıtlandı," dedi ve 

"Dönemsel faktörlerin bu daha hızlı likidite trendinin üzerine bir yüzde 15 daha ekleyeceğini 

hesapladık ve bu durum altının 2021'in sonlarına doğru 3,000 dolar seviyesini görmesine yol 

açabilir" görüşünü savunarak metalin reel faizlerden güç aldığı yolundaki görüşü hedef aldı. 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 2028 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 2030 

en düşük 1984 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1989 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altın için ilk destek 2015 seviyelerinde. 

Destek: 2015 - 2002 - 1984 

Direnç: 2045 - 2063 - 2076 

 

BRENT:    

Haftanın ikinci işlem gününe 45,17650 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en 

yüksek 45,69050 en düşük 45,13650 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,66250 seviyesinde hareket 

eden emtiada yüzde 1,23 artışla gözleniyor. 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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