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InvestAZ Yatırım: Mevduat ve Kredi Faizlerinde Artış     

BDDK'nın banka aktif rasyosunda esnekliğe gitmesi ve Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma 

adımları mevduat ve kredi faizlerine etki etti. Mevduatta faiz yüzde 12'lere çıkarken, kredi 

faizleri 2 puan arttı. Kamu bankalarında ihtiyaç kredileri yüzde 1.18'e çıkarken, özel bankalarda 

aylık yüzde 1.49'lara kadar çıktı. Ticari kredilerde ise faizlerin ortalama yüzde 13-13 bandından 

14-15'lere çıktı.  

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0.6 ile beklenenden fazla artış gösterdi. Bu artış, 

otomobil ve giyim kuşam maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak beklenenden fazla yükseldi. 

Ancak enflasyona genel olarak bakıldığında, pandeminin talebi baskılamasından dolayı durgun 

kaldı. 

Geçen hafta Perşembe gününden itibaren ABD 10 yıllık vadeli Hazine tahvillerinin faizi yükselişe 

geçti. 6 Ağustos'ta %0.53 seviyesinde olan 10 yıllıkların getirisi 10 baz puandan fazla artarak, Salı 

günü itibariyle %0.67 oldu. JPmorgan stratejisti Jay Barry Çarşamba günü yapılacak 38 milyar 

dolar büyüklüğündeki 10 yıllık tahvil ihalesinde, “Tahvillerin piyasa tarafından sağlıklı bir şekilde 

özümsenebilmesi için ortalamadan daha yüksek bir talebin” gerekli olabileceğini vurguladı. Bu 

satış en yakın muadilinden 6 milyar dolar daha fazla ve kayıtlara geçmiş en geniş ölçekli 10 yıllık 

tahvil satışı olacak. 

Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu şirketin Çin’deki 

fabrikasının kademeli bir şekilde ülke dışına taşındıklarını bildirdi. Çin dışına taşınan kapasite 

oranıysa Haziran ayında %25’ken, bu ay %30’a çıktı. “Hindistan, Güney Doğu Asya ya da Latin 

Amerika’da olması farketmiyor, her birinde ayrı üretim ekosistemleri olacak” diyen Liu, Çin’in 

halen şirketin üretim kapasitesinde önemli rol oynadığını ama ülkenin “dünyanın fabrikası 

olduğu günlerin” geride kaldığını söyledi.    

 

BİST 100: 

Güne 1114,9 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1119,29 en düşük 
1096,46 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1112,98 
seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde 0,26 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük 
işlem hacmi yaklaşık olarak 20,1152 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1120,91 
seviyesinde. 

Destek: 1090,71 - 1071,38 - 1060,51 

Direnç: 1120,91 - 1131,78 - 1151,11 
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USDTRY:  

Dövizin ateşi henüz durulmuş değil. Sabah saatlerinde yükselen döviz sepeti, getirilerinin bir 
kısmını geri verse de yükselişine devam etmekte. Euro/Dolar paritesindeki yükselişin de etkisiyle 
döviz sepeti yeni rekor fiyatlamalara doğru yol alıyor. TL’deki son gidişatı önümüzdeki hafta 
toplanan TCMB belirleyecek. 

Güne 7,2241600 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3308000 en 
düşük 7,2018550 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,2992650 seviyesinde hareket eden kur günü 
yüzde 0,99 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3181130 seviyesinde. 

Destek: 7,1692730 - 7,1107370 - 7,0204330 

Direnç: 7,3181130 - 7,4084170 - 7,4669530 

 

EURTRY: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 8,5259490 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en 
yüksek 8,6360050 en düşük 8,4451550 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,5946950 seviyesinde 
hareket eden kur günü yüzde 1,34 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,5936970 
seviyesinde. 

Destek: 8,4074360 - 8,3341440 - 8,2211770 

Direnç: 8,5936970 - 8,7066630 - 8,7799570 

 

EURUSD:   

Dolar euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Avrupa’nın COVID-19 pandemi süreci için 
yeni teşvikleri açıklamasına karşılık ABD’nin yeni teşviklerde gecikmesi nedeniyle euro üst üste 8. 
haftada da dolar karşısında değer kazanmaya devam etti. 

1,1740500 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1801450 en 
düşük 1,1711250 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1774700 seviyesinde hareket eden parite 
günü yüzde 0,28 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1791700 seviyesinde. 

Destek: 1,1706900 - 1,1672300 - 1,1622100 

Direnç: 1,1791700 - 1,1841900 - 1,1876500 
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XAUUSD:   

Altının güvenli liman cazibesi, ABD Hazine tahvillerinde reel faizin negatif bölgeye düşmesinden 

destek buldu. Satış dalgasının biraz abartıldığını kaydeden bazı bankalar, bu keskin düzeltme 

hareketi altının yukarı yönlü hareketinin sonunun geldiğini işaret etmediğini belirttiler.   

Güne 1913 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1949 en düşük 1863 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1929 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde 0,92 
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1994 seviyesinde. 

Destek: 1866 - 1820 - 1737 

Direnç: 1994 - 2076 - 2122 

 

BRENT:   

OPEC temmuz ayı petrol piyasası raporunu açıkladı. Açıklanan verilere göre, dünya geneli günlük 
petrol üretimi bir önceki aya göre 1,3 milyon varil artış yaşadı. Bu sayının 310 binlik kısmını ise 
OPEC dışı ülkeler gerçekleştirdi. Rapora göre, seneye petrol talebinin yüzde 7,2 artması 
bekleniyor. Libya Ulusal Petrol Kurumu(NOC) ise Hafter milislerinin petrol üretimini 
aksatmasından ve limanları kapatmasından dolayı  8 milyar dolar zarar ettiklerini açıkladı. 

Haftanın üçüncü işlem gününe 44,85900 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en 
yüksek 45,67350 en düşük 44,78850 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,45450 seviyesinde 
hareket eden emtia günü yüzde 1,4 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 
45,66683 seviyesinde. 

Destek: 44,31583 - 43,80567 - 42,96483 

Direnç: 45,66683 - 46,50767 - 47,01783 
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