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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Stabil 

Haftanın son işlem gününde kapanışa doğru piyasalar sakin. Güne Temmuz ayı cari açık verisi ile başlayan 
piyasalarda gün boyu sakin bir seyir vardı. BIST100 endeksi hafif alıcılı bir kapanışa doğru ilerlerken Dolar 
ve altın da bugünün yükselenleri arasındaydı.  

Kulüpler brüt takas uygulaması ile birlikte çakıldı. Gün içinde en dikkat çeken fiyat hareketi bir süredir 
sert bir yükseliş trendinde olan spor kulüplerinden geldi. 4 büyüklerin hisseler için borsada alıcı 
bulunamadı. 

ABD'de Ağustos ayında manşet TÜFE aylık bazda %0,4 yıllık bazda ise %1,3 artış gösterdi. Gıda ve enerji 
gibi volatil kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon tarafında ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,4 
ve %1,7 artış oranları görülüyor. Enflasyon, bütün kategorilerde piyasa beklentilerini aşmış oldu 

 

Satır Başları: 

 TCMB'nin 3 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesinde teklif 2 milyar 162 milyon dolar oldu. 

 Amerikan borsaları açılışta yükseldi. Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.44, S&P 500 
endeksi yüzde 0.61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.89 değer kazandı. 

 ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1086 artarak 196 bin 
345'e yükseldi. 

 Petrol şirketleri "depolama" korkusu ile dev tankerler kiralıyor. Dünyanın en büyük petrol ticaret 
şirketleri, fazladan stokları depolayabilecekleri dev tanker gemileri için kira kontratları 
imzalayarak, koronavirüs vakalarının tekrar artış göstermesiyle oluşacak olası petrol bolluğuna 
hazırlanıyorlar. 

 Şentop: "Bir NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini, uluslararası 
hukuka, deniz hukukuna uygun hareket etmesini bekliyoruz" 
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BİST 100: 

Güne 1100,75 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1104,76 en düşük 1096,79 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1101,92 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,26 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 13,1232 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1105,5 seviyesinde. 

Destek: 1093,1 - 1087,14 - 1080,7 

Direnç: 1105,5 - 1111,94 - 1117,9 

 

Şirket Haberleri: 

GSD Holding (GSDHO): 2,19-2,22 TL fiyat aralığından 5,7 milyon TL nominal tutarlı pay geri satış işlemi 
gerçekleştirmiştir. 

Zorlu Enerji (ZOREN ): Zorlu Holding şirket payları ile ilgili olarak 2,70 TL fiyattan 59,8 milyon TL nominal 
tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiş, pay oranı %62,44’e gerilemiştir. 

Yükselen Çelik (YKSLN ): Yüksele Çelik ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kardemir") 
arasında 10.09.2020 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, birinci etapta 13,2mn TL tutarında olmak 
üzere çelik hammadde alımının Kardemir'den temin edilmesine karar verildiği duyurulmuştur. Bu yeni 
işbirliği neticesinde Yurt dışı kaynaklardan döviz cinsinden yapılan hammadde alımların yerine yerli 
kaynaklardan Türk Lirası cinsinden hammadde tedariğinin önceliklendirilmesinin mümkün olabileceği 
belirtilmiştir. Şirket ile Kardemir arasında bir süredir yürütülen görüşmeler neticesinde; Kardemir'in ürün 
kalitesinde şirket talepleri doğrultusunda geliştirme yapılması; iskonto oranlarında revizyona gidilmesi; 
alınan numune siparişlerin gerekli testlerden geçmesi ve üretim yelpazesinde şirket talebine uygun olarak 
genişlemeye gidilmesi neticesinde bu işbirliğinin sürdürülebilir olduğunu düşündüklerini açıklamışlardır. 
Anlaşma kapsamında Kardemir'e en geç 11.09.2020 tarihinde 3,31mn TL nakit avans ödenerek; 9,96mn TL 
Banka Teminat Mektubu verilecektir. 

 

 

USDTRY: 

Güne 7,4502 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4783 en düşük 7,4394 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4764 seviyesinde hareket eden kur günü %0,35 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,4933 seviyesinde. 

Destek: 7,4047 - 7,3593 - 7,3161 

Direnç: 7,4933 - 7,5365 - 7,5819 
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EURTRY: 

Haftanın son işlem gününe 8,8101 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,8733 en 
düşük 8,8056 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,8576 seviyesinde hareket eden kur günü %0,57 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,8630 seviyesinde. 

Destek: 8,7731 - 8,7388 - 8,6832 

Direnç: 8,8630 - 8,9186 - 8,9529 

EURUSD: 

1,1814 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1875 en düşük 1,1812 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1845 seviyesinde hareket eden parite günü %0,26 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1888 seviyesinde. 

Destek: 1,1771 - 1,1727 - 1,1654 

Direnç: 1,1888 - 1,1961 - 1,2005 

XAUUSD: 

Güne 1947 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1955 en düşük 1938 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1949 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,16 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk direnci 1961 seviyesinde. 

Destek: 1936 - 1926 - 1911 

Direnç: 1961 - 1976 - 1986 

BRENT: 

Haftanın son işlem gününe 40,15 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 40,52 en 
düşük 39,71 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,34 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,6 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 40,88 seviyesinde. 

Destek: 39,67 - 39,24 - 38,46 

Direnç: 40,88 - 41,67 - 42,1 
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