InvestAZ Yatırım: TCMB Haftalık İstatistikleri Açıklandı
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri
geçen hafta 79 milyon dolar azaldı ve 46.6 milyar dolara indi. TCMB toplam rezervleri ise geçen
hafta 1 milyar 579 milyon dolar artarak 91 milyar 824 milyon dolara yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin
döviz mevduatı 7 Ağustos’ta biten haftada 6.6 milyar dolar arttı ve 219.51 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Ağustos haftasında net 566,5 milyon dolarlık hisse
senedi, 141,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 10,4 milyon dolarlık Şirket
Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Temmuz itibarıyla 23 milyar
880,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 274,4 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Eylül
vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar lira verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Akdeniz'e iki Rafale savaş jeti ve Lafayette isimli fırkateyni
gönderdiğini açıkladı. Bugün Fransa ve Yunan ordusunun Girit açıklarında tatbikat yaptığı da
ortaya çıktı.
ABD, İran Donanması'na ait petrol tankerini Hürmüz Boğazı yakınlarında yaklaşık 5 saat
alıkoyduktan sonra serbest bıraktığını söyledi.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları salgından beri ilk kez 1 milyonun altına indi. Başvurular geçen
hafta 1,191,000'den 963,000'e geriledi.

BİST 100:
Güne 1119,48 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1125,92 en düşük
1095,84 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1100,53
seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde -1,23 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük
işlem hacmi yaklaşık olarak 17,2061 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1100,66
seviyesinde.
Destek: 1100,66 - 1087,15 - 1077,83
Direnç: 1123,49 - 1132,81 - 1146,32

Şirket Haberleri
Karel Elektronik (KAREL): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı 22,8mn TL
gerçekleşerek yıllık %38 oranında gerilemiştir. Net karjı da 510 baz puan azalarak %12,1 olarak
gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri yıllık olarak %11,9 oranında azalarak yılın ikinci
çeyreğinde 189,2mn TL olmuştur. Diğer yandan, brüt kar ise %26,6 oranında düşerek 2Ç2020'de
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52,3mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı %27,6 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt
kar marjı %33,2 idi. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,4 oranında düşerek 29,2mn TL olarak
gerçekleşmiştir.

USDTRY:
Güne 7,3323 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3598 en düşük
7,2984 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3149 seviyesinde hareket eden kur günü yüzde -0,23
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,2428 seviyesinde.
Destek: 7,2428 - 7,1539 - 7,1060
Direnç: 7,3795 - 7,4274 - 7,51636

EURTRY:
Haftanın dördüncü işlem gününe 8,6369 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en
yüksek 8,7177 en düşük 8,6285 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,6716 seviyesinde hareket eden
kur günü yüzde 0,31 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,7163 seviyesinde.
Destek: 8,5091 - 8,3735 - 8,3019
Direnç: 8,7163 - 8,7879 - 8,9235

EURUSD:
1,1786 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1862 en düşük
1,1781 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1852 seviyesinde hareket eden parite günü yüzde 0,57
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1830 seviyesinde.
Destek: 1,1725 - 1,1665 - 1,1619
Direnç: 1,1830 - 1,1875 - 1,1935

XAUUSD:
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Güne 1918 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1943 en düşük 1913
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1942 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde 1,29
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1957 seviyesinde.
Destek: 1870 - 1824 - 1784
Direnç: 1957 - 1996 - 2043

BRENT:
Haftanın dördüncü işlem gününe 45,595 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en
yüksek 45,839 en düşük 45,367 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,580 seviyesinde hareket eden
emtia günü yüzde -0,01 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 44,955
seviyesinde.
Destek: 44,955 - 44,327 - 43,867
Direnç: 46,044 - 46,504 - 47,132
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