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InvestAZ Yatırım:  

Çin Harici Sermaye Piyasalarında Toptan Satış 

 Çin, Brezilya, Meksika ve birkaç sayılı borsa dışında bugün piyasalarda satış hakimdi. Güne 

satıcılı başlayan İstanbul Borsası günü 1,085.22- 1,096.18 puan bandında geçirdi. 

 ABD sanayi üretimi beklentiler doğrultusunda %3.0 arttı. ABD sanayi üretimi Temmuz ayında 

aylık bazda %3.0 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Perakende satışlar ise aynı ayda %1.2 artışla 

beklentinin gerisinde kaldı.  

 Alman Volkswagen Grubu'nun satışları Temmuz'da önemli ölçüde toparlandı. Alman 

otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, araç satışlarının Temmuz'da 2019'nın aynı ayına göre %0,2 

düşerek 885 bin 700’e ulaştığını duyurdu. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Verileri Açıklandı. TCMB Haziran 2020 dönemine ilişkin 

ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler dengesi Haziran'da 2.93 milyar dolar açık verdi. 

Beklenti 3 milyar dolar açık verilmesi yönünde idi.    

 Çin Sanayi Üretimi verisi beklentilerin altında kaldı. Çin’de sanayi üretimi Temmuz'da 

Haziran'daki artış ile aynı seviyede, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.8 yükseldi.  

 Haftaya takip edilecek en önemli haber 20 Ağustos’taki PPK toplantısı olacak. 
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BİST 100: 

Güne 1093,52 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1096,18 en 
düşük 1077,32 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1084,11 
seviyesinde hareket ediyor. Günü yüzde -1,47 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük 
işlem hacmi yaklaşık olarak 11,5327 milyar TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1088,76 
seviyesinde. 

Destek: 1088,76 - 1077,26 - 1058,68 

Direnç: 1118,84 - 1137,42 - 1148,92 

 

Şirket Haberleri  

Aksa Enerji (AKSEN) (Pozitif): Şirket ikinci çeyrekte ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı 
dönemine göre %161 oranında artmış ve 147,9mn TL ile piyasa beklentisi olan 88mn TL'nin 
üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 
oranında artmış ve 1.621mn TL olmuştur. Satışların maliyeti aynı dönemde %56,3 oranında 
artarken, brüt kar ise %6,9 oranında azalarak 279,2mn TL olmuştur. Şirket'in esas faaliyet karı 
geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 oranında azalarak 237,8mn TL'ye gerilemiştir. Vergi öncesi 
kar 225,4mn TL olmuş ve 41,5mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrekte ana ortaklığa düşen 
net dönem karı 147,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin 
Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 222,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı 
döneminde 107,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. 

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL): Şirket ikinci çeyrekte 122,4mn TL ana ortaklık net dönem 
zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 639,9mn TL ana ortaklık net dönem karı 
açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artan 
şirketin, satışlarının maliyeti ise %21,2 oranında artmış ve böylece brüt kar %27,4 oranında 
artarak 4.748mn TL olmuştur. Şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %96,7 
oranında artmış ve 1.301mn TL olmuştur. 221,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 
335,9mn TL olurken, 458,3mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra 122,4mn TL ana ortaklık net 
dönem zararı oluşmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana 
ortaklık net dönem zararı 477,7mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 239,3mn TL 
ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. 

Hektaş (HEKTS): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı 12,9mn TL gerçekleşerek yıllık %49,2 
oranında gerilemiştir. Şirket'in satış gelirleri yıllık olarak %2,9 oranında artarak yılın ikinci 
çeyreğinde 204,1mn TL olurken, maliyetler %17,0 oranında artmış ve 138,5mn TL olmuştur. Bu 
kapsamda da brüt kar yıllık olarak %17,9 oranında gerilemiş ve 65,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 
Brüt kar marjı ise %32,1 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %40,3 idi. İkinci 
çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %13,6 oranında düşerek 80,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 
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Lokman Hekim (LKMNH) (Pozitif): Şirket ikinci çeyrekte 1,2mn TL ana ortaklık net dönem karı 
açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 81,6bin TL kar açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci  
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,6 oranında azalmış ve 59,3 TL olmuştur. 
Satışların maliyeti %31 oranında azalmış ve brüt kar %57,9 oranında artarak 10,3mn TL olmuştur. 
Şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %14,6 oranında artmış ve 2,8mn TL 
olmuştur. Vergi öncesi kar 1,4mn TL olmuş ve 1,3mn TL vergi geliri sonrası şirketin 2. Çeyrekte 
ana ortaklığa düşen net dönem karı 1,2mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin 
Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 4,5mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı 
döneminde 821,9bin TL kar açıklamıştı.   

 

 

USDTRY: 

Güne 7,3389 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3826 en düşük 
7,3301 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3776 seviyesinde hareket eden kur günü %0,52 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3665 seviyesinde. 

Destek: 7,3051 - 7,2711 - 7,2437 

Direnç: 7,3665 - 7,3938 - 7,4278 

 

EURTRY: 

Haftanın son işlem gününe 8,6731 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 
8,7311 en düşük 8,6618 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7248 seviyesinde hareket eden kur 
günü %0,57 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,7195 seviyesinde. 

Destek: 8,6303 - 8,5848 - 8,5410 

Direnç: 8,7195 - 8,7632 - 8,8087 

 

EURUSD: 

1,1814 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1836 en düşük 
1,1782 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1826 seviyesinde hareket eden parite günü yüzde 0,1 
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1858 seviyesinde. 

Destek: 1,1775 - 1,1736 - 1,1692 

Direnç: 1,1858 - 1,1903 - 1,1941 
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XAUUSD: 

Güne 1955 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1962 en düşük 1939 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1949 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,22 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk desteği 1922 seviyesinde. 

Destek: 1922 - 1891 - 1869 

Direnç: 1976 - 1998 - 2029 

 

BRENT: 

Haftanın son işlem gününe 45,422 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 
45,465 en düşük 44,807 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,039 seviyesinde hareket eden emtia 
günü %0,7 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 45,029 seviyesinde. 

Destek: 45,029 - 44,704 - 44,299 

Direnç: 45,760 - 46,165 - 46,490 
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