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InvestAZ Yatırım: İngiltere Ekonomisi İkinci Çeyrekte Küçüldü  

İngiltere'de GSYİH ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 20.4 daraldı.  

Yaşanan salgın nedeniyle uygulanan kredi bazlı genişleme politikası neticesinde temmuz ayı 

ortalarında yüzde 7,34'e kadar düşen fonlama maliyeti piyasa yapıcı bankaların APİ likidite 

limitlerini sıfırlamasının ardından 3 ay sonra politika faizini geçti.  

Ayrıca bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini 

açıklayacak.    

Moody's'ten yapılan açıklamada, virüs salgınının küresel ticarette temel değişiklikleri özellikle 

Asya'da hızlandıracağı belirtildi. Tedarik zincirlerinin gücü artırarak arz güvenliğini sağlamanın 

maliyet ve verimlilik konularını geride bırakan bir hedef haline geleceğine işaret edilen 

açıklamada, "Tedarik zincirlerinin daha sağlam, parçalı ve bölgesel odaklı hale gelmesi muhtemel." 

değerlendirmesinde bulunuldu.    

 

BİST 100: 

Dün endeksin 1.110,05 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 

1.112,44 ve en düşük 1.082,24 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 3,21 artışla 

tamamladı. 

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

Direnç: 1089,97 - 1104,43 - 1129,91 

 

Şirket Haberleri  

Coco Cola İçecek (CCOLA) (Pozitif): Şirket'in 2Ç2020 ana ortaklık net dönem karı 411,6mn TL 

ile 357mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 2Ç2019'da 411,3mn TL 

ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %5,8 oranında azalan Şirket'in brüt karı ise %8 oranında azalarak 1.263,4mn TL'ye 

gerilemiştir. Şirketin faaliyet karı %2,2 oranında artarak 622,3mn TL'ye ulaşmıştır. 153mn TL'lik 

vergi gideri sonrası net dönem karı 450,8mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra ana 

ortaklık net dönem karı 411,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte 

Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 538,5mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki 

yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 408,7mn TL idi.   

Migros (MGROS) (Negatif): Migros'un 2020 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 154,4mn 

TL ile piyasanın zarar beklentisi olan 45mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %20,2 
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oranında artan Migros'un 2. çeyrek brüt karı %16,7 artışla 1.823mn TL olmuştur. Brüt kar marjı 

0,8 puan azalışla %26,1'i göstermiştir. Şirketin faaliyet karı %3,5 artışla 213,8mn TL'yi 

göstermiştir. Faaliyet karı marjı ise 0,5 puan gerilemeyle %3,1 olarak hesaplanmaktadır. Migros'un 

FAVÖK'ü 2Ç2019'daki 587mn TL'den 2Ç2020'de %11,3 azalışla 520mn TL'ye gerilerken, 

FAVÖK marjı %10,1'den %7,5'e gerilemiştir. Migros'un vergi öncesi zararı 120mn TL'ye 

ulaşmıştır. 34,4mn TL'lik vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık net dönem zararı 154,4mn TL'yi 

göstermiştir. Şirketin brüt EUR borcu 2019 sonundaki 430mn EUR'dan ilk yarı sonunda 185mn 

EUR'ya gerilemiştir. Yıl sonunda bu rakamın 150mn EUR'nun altına inmesi öngörülmektedir. 2. 

çeyrek zararıyla birlikte ilk 6 aylık dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 290,7mn TL olmuştur. 

2019'un aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 381,4mn TL idi. Migros 2020 yılı satış 

büyümesi hedefini %19-21 bandından, %20-22 seviyesine çekerken, FAVÖK marjı beklentisi %8-

8,5 arasındadır. Şirketin mağaza açılış hedefi 120'den 160'a revize edilirken, yatırım harcamaları 

beklentisi 400mn TL'den 440mn TL'ye yükseltilmiştir. 

Sabancı Holding (SAHOL): Sabancı Holding'in 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,5 oranında artarak 1.036,2mn TL olmuş ve piyasa 

beklentisi olan 1.051mn TL'ye ise yakın gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte 

Holding'in Ocak- Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı %14,5 oranında artışla 2.229,4mn 

TL'ye yükselmiştir.    

 

USDTRY: 

Güne 7,2241600 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,2219000 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,2518970 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

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

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

 

EURTRY: 

Güne 8,5259490 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,4771100 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,4271900 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

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

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

Güne 1,1740500 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1733200 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1715500 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

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

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

 

XAUUSD: 

Güne 1913 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1897 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 2015 seviyesi olarak takip 

edilebilir. 

Destek: 2015 - 2002 - 1984 

Direnç: 2045 - 2063 - 2076 

 

BRENT: 

Güne 44,85900 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 45,22900 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 45,44450 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

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

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