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InvestAZ Yatırım: TÜİK Dış Ticaret Endekslerini Açıkladı    

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre 

ihracat birim değer endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks bu 

dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, 

yakıtlarda yüzde 42,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 düştü. İhracat 

birim değer endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalış 

gösterdi. İthalat birim değer endeksi ise haziranda yıllık bazda yüzde 9 geriledi. Endeks, geçen 

yılın ayını ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) 

yüzde 13,2, yakıtlarda yüzde 37,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 azalış 

kaydetti. İthalat birim değer endeksi 2020'nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 11,2 düştü.    

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz 

açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." dedi.     

Bankalar, 4 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın yayımladığı tebliğ ile izin verdiği nakit Döviz 

talebine komisyon uygulamasına başlıyor. Nakit döviz girişinin azalması bankaların nakit döviz 

ihtiyaçlarını Merkez Bankası'ndan ya da yurtdışında bu işlemlerine aracılık eden Bank of 

America ve Credit Suisse gibi bankalardan karşılamaya başladığını ifade eden bankacılar, bu 

işlemlerin bankalar için ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirtiyorlar.  

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını 

belirterek, Türkiye'ye bu bölgede yürüttüğü petrol arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.    

Lider turizm gruplarından olan TUI Almanya hükümetiyle 1.2 milyar Euro değerinde bir ek 

anlaşma imzaladı. Anlaşma sonucunda Almanya hükümeti şirketin hisselerinin %9 kadarına 

sahip olabilecek. Haberin akabinde ana hisseleri London Borsasına kote olan TUI’nin hisse 

senetleri %7.6 yükseldikten sonra %4 düşüş yaşadı. 

ABD'de hızlanan enflasyonun doların reel faiz avantajını silmesiyle Dolar düşüşünü ikinci güne 

taşıdı. Asya'da bulunan Döviz traderlarına göre euro, sterlin ve yen, ABD Hazine tahvili 

faizlerindeki düşüş ve sepet satışının etkisiyle dolar karşısında yükseldi. 

Düzeltme hareketi sonrası altın ve gümüş yukarı yönlü trendine yeniden başladı, negatif reel faiz 

ve koronavirüs pandemisi sonrasında uygulamaya geçirilen büyük miktarlı teşviklerin desteği ile 

bu yıl en iyi performans gösteren emtialar arasında yer aldı. Goldman Sachs Group Inc. altını, 

dolara yönelik enflasyon tehdidi ortamında, "nihai merci" para birimi olarak niteledi ve fiyatların 

ons başına 2,000 doların üzerine çıkacağı yönünde tahminde bulundu.    

 

 

 

 

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     

 

BİST 100: 

Endeks güne 1119,48 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1105,64 seviyesini gören BİST 

100 endeksinin şu saatlerde 1114,19 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı 

yönlü hareketlerde ilk destek 1100,66 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1100,66 - 1087,15 - 1077,83 

Direnç: 1123,49 - 1132,81 - 1146,32 

 

Şirket Haberleri   

Anadolu Efes (AEFES) (Pozitif): Anadolu Efes'in 2020 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 

351,9mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 317mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin 

2Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 429,7mn TL idi. Satış gelirleri 2Ç2020'de 2Ç2019'a göre %0,6 

oranında azalan şirketin brüt karı %2,1 oranında azalarak 2.722mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin 

faaliyet karı 1.028mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK ise %8,5 yükselişle 1.495mn TL seviyesinde 

gerçekleşirken, FAVÖK marjı 1,77 puan artışla %21,1'e yükselmiştir. 215mn TL'lik vergi gideri 

sonrasında 648,3mn TL'lik net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutarın içerisinde 294,3mn TL'si 

kontrol gücü olmayan paylara ait kar olduğu için ana ortaklık payına düşen net dönem karı 351,9mn 

TL olmuştur. 2. çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 268,4mn 

TL'yi göstermiştir. 2019'un ilk 6 ayındaki net dönem karı 252,9mn TL idi.    

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD): Şirketin 2020 yılı 2. çeyrek ana 

ortaklık net dönem zararı 106,1mn TL ile piyasanın zarar beklentisi olan 71mn TL'nin ise biraz 

üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artan 

Şirket'in satış maliyeti ise %12,1 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt karı %32,4 oranında 

azalışla 149mn TL olmuştur. Brüt kar marjı 4,9 puan azalışla %8,6'yı göstermiştir. 25mn TL'lik 

vergi geliri yazan şirketin net dönem zararı 106,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2. çeyrek zararıyla 

birlikte ilk 6 aylık dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 267,8mn TL olmuştur. 2019'un aynı 

dönemindeki net dönem karı 170,2mn TL idi. 

 

USDTRY:   

Şu saatlerde 7,3405350 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3323000 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,3598100 ve en düşük 7,2984450 seviyelerini gören 

kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,3795970 seviyesinde. 

Destek: 7,2428260 - 7,1539540 - 7,1060570 

Direnç: 7,3795970 - 7,4274930 - 7,5163660 
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EURTRY:  

Şu saatlerde 8,6837840 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,6369060 seviyesinden 

başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,7177540 ve en düşük 8,6285100 seviyelerini gören 

kur  hafif alıcılı seyrediyor. Kur için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,7163530 seviyesinde. 

Destek: 8,5091630 - 8,3735670 - 8,3019730 

Direnç: 8,7163530 - 8,7879470 - 8,9235430 

 

EURUSD: 

 

Güne 1,1786500 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1829050 seviyelerinde hareket 

ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1841500 ve en düşük 1,1781200 

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

ilk direnç 1,1830200 seviyesinde. 

Destek: 1,1725000 - 1,1665500 - 1,1619800 

Direnç: 1,1830200 - 1,1875900 - 1,1935400 

 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1918 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 

1943 en düşük 1913 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1931 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Ons altın için ilk direnç 1957 seviyelerinde. 

Destek: 1870 - 1824 - 1784 

Direnç: 1957 - 1996 - 2043 

 

BRENT:  

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2020 yılı için ortalama petrol fiyatı tahminini pozitif 

yönde revize ederek 40,5 dolardan 41,4 dolara çıkardı. Raporda stok seviyesinin yukarıda 
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olmasından kaynaklı günlük ortalama üretim seviyesi beklentisini ise 11,3 milyondan 11,1 milyona 

çekti.   

Haftanın dördüncü işlem gününe 45,59500 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en 

yüksek 45,83950 en düşük 45,42900 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,62300 seviyesinde hareket 

eden emtiada yüzde 0,09 artışla gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 46,04417 seviyesinde. 

Destek: 44,95567 - 44,32784 - 43,86717 

Direnç: 46,04417 - 46,50483 - 47,13267 
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