
 

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     

 

InvestAZ Yatırım:  

BIST'te Haftayı Pozitif Kapama Beklentisi 

 ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yıllıkta azaldı. Ülkede ithalat fiyat endeksi temmuzda 

aylık %0,7 artarken, yıllık %3,3 azaldı. İhracat fiyat endeksi de bu dönemde aylık %0,8 

yükselirken, yıllık %4,4'lük azalış gösterdi 

 Çin'de sanayi üretimi artsa da beklentileri karşılamadı. Sanayi üretimi Temmuz'da Haziran'daki 

artış ile aynı seviyede, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.8 yükseldi. Artış yine de beklentileri 

karşılamadı ve ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı. 

 S&P500 endeksi dünü %0,20 düşüşle 3.373,43 puandan kapadı. Haberlerin de etkisiyle 

Amerikan borsaları haftaya rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor.  

 Apple piyasa değeri $2tn olan dünyadaki ilk hisse olma yolunda. Apple hissesi dün günü 

$460,04 ile kapatmıştı. $2tn piyasa değerine ulaşması için bugün hisse başına $464 seviyesi test 

edilecek. 

 

 

Sabah Seansına Yaklaşırken Görünüm: 

 Asya borsaları Kore haricinde Çin, Japonya, Hong Kong, Hindistan öncülüğü artıdalar. 

Görüşümüz BIST’te de güne hafif pozitif açılışla başlayabileceğimiz yönünde. BIST açılış için 

analist tahminlerimiz endeks için 3.91 ve 6.82 puan artış. 

 

 

 

 

BİST 100: 

Dün endeksin 1100,26 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1125,92 

ve en düşük 1095,84 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %1,25 artışla tamamladı.    

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

Direnç: 1123,49 - 1132,81 - 1146,32  
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Şirket Haberleri   

Turkcell (TCELL) (Pozitif): Turkcell'in 2020 yılı ikinci çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 

851,7mn TL ile 845mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2Ç2019'da şirketin 

ana ortaklık net dönem karı 465,2mn TL idi. Şirketin 2020 2. çeyrek toplam hasılatı 2019 2. çeyreğe 

göre %11,8 artışla 6.924mn TL olmuştur. Toplam maliyetler %15,5 artarken, brüt kar %3,5 artışla 

1.974mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 2,3 puan azalarak %28,5 olmuştur. Şirketin 2Ç2020 

faaliyet karı 2Ç2019'a göre %6,1 artışla 1.817mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla 

birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 1.724mn TL olmuştur. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde1.690mn TL kar açıklamıştı. 

Türk Hava Yolları (THYAO) (Negatif): THY 2020 yılının 2. çeyreğinde 2.234mn TL (327mn 

USD) net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasanın beklentisi ise 1.528mn TL idi. Şirket 2Ç2019'da 

133mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 2.çeyrekte %66,9 oranında azalarak 6,2 

milyar TL'ye gerileyen şirket 678mn TL brüt zarar kaydetmiştir. Şirket'in faaliyet zararı ise 807mn 

TL olmuştur. 2. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 348mn TL net gelir kaydedilirken, özkaynak 

yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 504mn TL zarar kaydedilmiştir. Vergi öncesi zarar 

1.696mn TL olurken, 538mn TL'lik vergi gideri sonrası 2.234mn TL net dönem zararı 

açıklanmıştır. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net 

dönem zararı 4,257mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1.120mn TL zarar 

açıklamıştı. 

Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirket projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı 

Karşılığı Gelir Paylaşımı (Köy) İşi'nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeyle Arsa Satışı Karşılığı 

Satış Toplam Geliri 201,3mn TL'den 240mn TL'ye yükselmiştir. 

Zorlu Enerji (ZOREN) (Pozitif): Zorlu Enerji'nin bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji'nin 

Ağrı'daki jeotermal sahası ihalesini kazandığını duyurdu. Ağrı İl Özel İdaresi tarafından jeotermal 

kaynak arama ruhsat sahaları için düzenlenen ihalenin, iki ayrı jeotermal kaynak arama ruhsatı için 

175,000 TL + KDV ve 155,000 TL + KDV bedel ödeme taahhüdüyle kazanıldığı belirtildi. 

Açıklamaya göre, ilgili arama ruhsatlarının süresi 3 yıl olacak. 

 

USDTRY: 

Güne 7,3389000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,3480000 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,3795970 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

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

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

Güne 8,6731150 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,6870850 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,7163530 seviyesi olarak 

takip edilebilir. 

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

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

 

EURUSD: 

Güne 1,1813950 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1821750 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1858130 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1774830 - 1,1736370 - 1,1691530 

Direnç: 1,1858130 - 1,1902970 - 1,1941430 

 

XAUUSD: 

Güne 1955 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1953 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 

altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1922 seviyesi olarak takip 

edilebilir. 

Destek: 1922 - 1891 - 1869 

Direnç: 1976 - 1998 - 2029 

 

BRENT: 

Güne 45,42150 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 45,44150 seviyelerinde 

fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 45,75967 seviyesi 

olarak takip edilebilir. 

Destek: 45,02917 - 44,70383 - 44,29867 

Direnç: 45,75967 - 46,16483 - 46,49017 
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