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InvestAZ Yatırım: Fonlama Faizi Politika Faizini Geçti    

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini Temmuz ortasından beri artırıyor. Bankanın fonlama 

faizi ilk kez Pazartesi günü %8.32 seviyesinde gerçekleşerek %8.25'lik politika faizini aşmasının 

akabinde Salı günü %8.36 oldu. Türkiye'de iki yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 6 baz puan 

artışla %13.92 oldu. 10 yıllıkların faizi 12 bp artışla %14.18'e yükseldi.    

Rusya Biyolojik Araştırmalar Gamalei Enstitüsü ile Rusya Savunma Bakanlığı’nın ortak çalışması 

sonucu geliştirilen aşıya “Sputnik-V” adı verildi. Aşının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar 

bağışıklık sağladığı bildirildi. Rusya’da toplu aşılama işlemlerinin ekim ayında başlaması 

planlanıyor. Putin aşı hakkında, "bu aşı yeterince etkili ve yapıldığı kişilerde uzun süreli bağışıklık 

sağlıyor. Aşının gerekli tüm klinik deneyleri geçtiğini de vurgulamak isterim” dedi. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Yazeviç, Cenevre’de yaptığı açıklamada temkinli bir üslup 

kullanarak, “Rusya’daki ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli temas halindeyiz. Rus tarafından ilan 

edilen aşının sınıflandırılmasıyla ilgili daha sıkı çalışma başlatacağız. Tüm dünya bu pandemiden 

kurtulma yolunu arıyor” dedi. Rusya’nın açıklamasının ardından Bilim Kurulu üyeleri, aşının 

Türkiye’de kullanılabilmesi için DSÖ’den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı 

aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak. 

Japonya'da 162 trilyon dolarlık (1.5 trilyon dolar) varlığa sahip Hükümet Emeklilik Yatırım 

Fonu'nun (GPIF) başkanı Masataka Miyazono, rekor zararın akabinde 2020'nin ilk iki çeyreğinde 

tarihi bir kazanç sağlayan fonun, pandeminin yön verdiği piyasada istikrarlı getiriler elde etmek 

için yabancı hazine tahvillerine yöneldiğini dile getirdi. Miyazono, AB'nin toparlanma fonunun 

akılda tutulması gereken bir ilerleme olduğunun altını çizerek, “Bunun sadece kısa vadeli bir 

hareket mi yoksa AB bloğunun yeniden değerlendirilmesine yönelik bir hareket mi olduğunu 

göreceğiz.” dedi.  

Yurtdışı stratejistleri "Yaşlı yatırımcılar fazla likiditelerinin tahvil fonlarına yatırmaya devam 

ettiler ve bu alımlar hem Haziran hem de Temmuz aylarında güçlü kaldı." dedi.  

ABD ve Çin birinci faz ticaret anlaşmasının uygulanması konusunda online bir müzakere 

gerçekleştirecek. Bu hafta içinde gerçekleşmesi beklenen müzakerede birinci faz ticaret 

anlaşmasının detayları konuşulacak. Çin yetkililerin Tiktok ve WeChat uygulamalarına gelen 

kısıtlamaları gündeme getirmesi bekleniyor.    

 

BİST 100: 

BIST100 Endeksi güne yukarı yönlü başlayıp yönünü aşağı çevirdi. Endeks güne 1114,9 

seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1119,29 seviyesini gören BİST 100 endeksinin şu 

saatlerde 1112,64 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü hareketlerde 

ilk direnç 1120,91 seviyesinde bulunuyor. 

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

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr     

 

Direnç: 1120,91 - 1131,78 - 1151,11 

 

Şirket Haberleri   

Doğuş Otomotiv, Ford Otosan, TOFAŞ (DOAS, FROTO, TOASO) (Negatif): Rekabet Kurulu 

tarafından, birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç 

kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip 

etmediklerinin tespitine yönelik olarak, söz konusu şirketlerin de içinde bulunduğu sektördeki 

birçok şirket nezdinde soruşturma açılmasına yönelik olarak alınan karar kapsamında soruşturma 

çalışmaları başlatılmıştır.  

Pegasus (PGSUS) (Pozitif): Şirketin Temmuz ayındaki yolcu sayısı 2019'un aynı ayına göre %64 

azalışla 1,04mn kişi olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 14,8 puan azalışla %77,1'i göstermiştir. 

2020'nin ilk 7 ayında yolcu sayısı %56 azalışla 7,64mn olurken, yolcu doluluk oranı 3,6 puan 

azalışla %84,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Zorlu Enerji (ZOREN): Şirket'in Yalova'da bulunan 15,93 MW kurulu güce sahip Yalova Doğal 

Gaz Kojenerasyon Santrali'nin üretim lisansının süresi dolmuş ve EPDK'dan süre uzatımı talep 

edilmemiş olup, söz konusu lisans sonlandırılmıştır.   

 

USDTRY: Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın likidite azaltıcı önlemleri sonrası hız kesmesinin 

ardından yeniden yükselişe geçti. Hafta başı 7.20’lerde dolanan Dolar/TL kuru Yunanistan’ın 

Türkiye’nin politikalarını konuşmak için Avrupa Birliği’nden toplantı talep etmesiyle yönünü 

yukarı çevirdi.   

Şu saatlerde 7,2947000 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,2241600 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,3308000 ve en düşük 7,2018550 seviyelerini gören 

kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,3181130 seviyesinde. 

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

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

 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,5823250 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,5259490 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,6176900 ve en düşük 8,4451550 seviyelerini gören 

kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,5936970 seviyesinde. 
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Destek: 8,4074360 - 8,3341440 - 8,2211770 

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

 

EURUSD: 

Güne 1,1740500 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1765850 seviyelerinde hareket 

ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1767400 ve en düşük 1,1711250 

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

ilk direnç 1,1791700 seviyesinde. 

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

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

 

XAUUSD: Rusya’dan gelen aşı haberlerinin yayılmasıyla birlikte sert bir düşüş geçiren altın ve 

değerli metaller piyasası bu geri çekilmenin ardından değerin makul seviyelere düşmesini bekleyen 

yatırımcılarla yeni bir ralli koşabilir.    

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1913 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1949 

en düşük 1863 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1934 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altın için ilk direnç 1994 seviyelerinde. 

Destek: 1866 - 1820 - 1737 

Direnç: 1994 - 2076 - 2122 

 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 44,85900 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en 

yüksek 45,39300 en düşük 44,78850 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,33400 seviyesinde hareket 

eden emtiada yüzde 1,13 artışla gözleniyor. 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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