InvestAZ Yatırım:

“Risksiz Cuma” Geleneği Bozuldu, Yabancı Öncülüğünde Sert Satış Var


BIST güne ekside başladı. Güne ekside başlayan borsa, kayıplarını sabah seansında
arttırarak ilerliyor. Dövizde hafta boyu devam eden yükselişin de etkisiyle yerel borsalarda
satış devam ediyor. Endekste bir süre 1090 puan seviyesi güçlü destek görevi görse de seans
kapanışına doğru satışlar artmaya devam etti.



Dövizin ateşi söndürülemedi. Geçtiğimiz hafta başlayan TL’nin sert değer kaybı devam
ediyor. USD/TRY paritesi 7,3712 seviyelerinden işlem görmekte. Resmi rezervlerde ise
Haziran ayı için 7.707 milyon dolar net azalış yaşandı.



TL Gelişmekte olan ülkeler arasında da negatif ayrıştı. Haziran ayına 1580,01
seviyesinden başlayan MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Kur endeksi 1.613,15 puana gelmiş
durumda. Ancak bu haftanın toplamına baktığımızda Türk Lirasi, Endonezya Rupisi’yle
birlikte en kötü performans gösteren 2 GOÜ para birimi oldu. Brezilya, Güney Afrika,
Meksika ve Çek Cumhuriyeti gibi ülke para birimleri bu hafta %1-%2 bandında artıdalar.



TCMB, Haziran ayı Ödemeler Dengesi raporunu yayınladı. Raporda cari işlemler
açığının bir önceki yılın Haziran ayına göre 2.839 milyon dolar artarak 2.934 milyon dolar
oldu. Bir yıllık cari işlemler açığı 11.094 dolar oldu.

Gelişmeler ve Satır Başlıkları:
Trump ve Demokratlar arasındaki teşvik müzakereleri. Amerika’da hazinenin borcunda
kırılan rekorların devamı da kapıda. 2. Çeyrekte %30’un üzerinde daralan ekonomiyi canlandırmak
için ikinci bir teşvik paketi tartışılıyor.
Amerika’da işsizlik maaşı başvuruları verisi 963 bin olarak geldi. Bu sayı pandemi başlangıcı
itibari ile en düşük başvuru sayısı oldu.
Avrupa bölgesinde bugün ön GSYH rakamları yayınlanacak. Piyasa beklentisi ise ilk çeyreğe
göre %12, geçen yılın aynı çeyreğine göre %15 düşüş olacağı.
Doğu Akdeniz'de gerilimle ilgili bugünkü Dışişleri Bakanları toplantısı bekleniyor. 2 Türk
yetkiliye AB dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan yaptırımlar bugün tekrar görüşülecek. Dış
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işleri bakanı ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'e, Doğu
Akdeniz'deki güncel gelişmeleri ve Türkiye'nin tutumunu anlatan mektuplar gönderdi. Erdoğan ise
dün Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Fransa ve Yunanistan
ise ortak tatbikat düzenledi.
Gazprom, Doğalgaz ve Türkiye. Gazprom’un açıkladığı Ocak-Haziran dönemi verilerine göre,
2019'un ilk 6 ayında Rusya'dan 8,11 milyar metreküp doğal gaz alan Türkiye, 2020'in aynı
döneminde sadece 4,73 milyar metreküp gaz alımı yaptı. Türkiye 2020’nin ilk 6 aylık döneminde
2019’un aynı dönemine göre %40 daha az doğal gaz alımı yapmış oldu.

BİST 100:
Endeks güne 1093,52 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1077,32 seviyesini gören BİST
100 endeksinin şu saatlerde 1085,02 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı
yönlü hareketlerde ilk destek 1088,76 seviyesinde bulunuyor.
Destek: 1088,76 - 1077,26 - 1058,68
Direnç: 1118,84 - 1137,42 - 1148,92

Şirket Haberleri
Koç Holding (KCHOL): Koç Holding'in 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir
önceki yıla göre %32,6 oranında azalarak 961,4mn TL'ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi Holding'in
1.078mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklayacağı yönündeydi. Ocak-Haziran dönemi ana
ortaklık net dönem karı 4.431,2mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde holding
2.204,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.
Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL) (Pozitif): Şirket 2020'nin 2. çeyreğinde 268,3mn TL
ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding, 221,7mn TL
ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı
döneminde göre %35,2 oranında azalarak 2.055mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %37,9
oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar %6,9 oranında azalarak 255,6mn TL'yi göstermiştir.
Şirketin faaliyet karı 267,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi net dönem karı 2Ç2020'de
282,5mn TL olurken, 27,6mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 268,3mn TL
olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi ana
ortaklık net dönem karı 589mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde
451,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.
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Enka İnşaat (ENKAI) (Pozitif): Enka İnşaat 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net
dönem karı 2.385mn TL ile piyasa beklentisi olan 1.733mn TL'nin, üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket
bir önceki yılın aynı döneminde 1.084,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış
gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yaklaşık aynı seviyede kalan Şirket'in brüt karı ise
maliyetlerdeki artışa bağlı olarak %16,2 oranında azalmış ve 536,7mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin
faaliyet karı da %7,5 oranında azalarak 363mn TL'ye inmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte
Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı birinci çeyrekteki zarar rakamının
etkisiyle 1.684,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 1.919,4mn
TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
USDTRY:
Şu saatlerde 7,3732 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3389 seviyesinden başladı.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,3763 ve en düşük 7,3301 seviyelerini gören kur hafif alıcılı
seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,3664 seviyesinde.
Destek: 7,3050 - 7,2710 - 7,2437
Direnç: 7,3664 - 7,3938 - 7,4278
EURTRY:
Şu saatlerde 8,7114 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,6731 seviyesinden başladı.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,7137 ve en düşük 8,6618 seviyelerini gören kur hafif alıcılı
seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,7194 seviyesinde.
Destek: 8,6302 - 8,5847 - 8,5410
Direnç: 8,7194 - 8,7632 - 8,8087
EURUSD:
Güne 1,1813 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1811 seviyelerinde hareket ettiğini
izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1826 ve en düşük 1,1790 seviyelerini gören
EURUSD paritesi hafif satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1774
seviyesinde.
Destek: 1,1774 - 1,1736 - 1,1691
Direnç: 1,1858 - 1,1902 - 1,1941
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XAUUSD:
Ons altın haftanın son işlem gününe 1955 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1962 en
düşük 1939 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1949 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın
için ilk destek 1922 seviyelerinde.
Destek: 1922 - 1891 - 1869
Direnç: 1976 - 1998 – 2029
BRENT:
Haftanın son işlem gününe 45,421 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en yüksek
45,46500 en düşük 44,80900 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,824 seviyesinde hareket eden
emtiada yüzde -1,17 azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 45,029 seviyesinde.
Destek: 45,029 - 44,703 - 44,298
Direnç: 45,759 - 46,164 - 46,490
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