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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar TCMB’nin Faiz Kararını Takip Edecek 

 Beklenen hafta geldi, PPK toplanıyor. TCMB’nin ne yapacağı uzun zamandır beklenen, 

Dolar/TL ve BIST başta olmak üzere birçok piyasada fiyatlanmaya çalışılan faiz kararı bu 

haftaki toplantı sonrasında 20 Ağustos’ta belli olacak. Piyasada faizlerin değişmeyeceği 

yönündeki beklenti ağır basıyor. 

 Japonya ekonomisi sert daraldı. Japonya ekonomisi %27.8 ile beklentilerden daha sert 

daraldı. Ülke için rekor ekonomik daralmanın en büyük sebepleri pandemi sürecinin 

ülkenin üretim, ihracat ve tüketim rakamlarına sert etkisi. 

 Asya Borsaları karışık seyrediyor. ABD-Çin ilişkilerinin tekrar gerilmesi ve Çin Merkez 

Bankası'nın (PBOC) bankaları desteklemek için finansal sisteme likidite enjeksiyonu 

yapmasının ardından Çin hisse senetlerinin erkenden yükselmesi ile yeni haftaya karışık 

bir görünümle başladı.  

 Milyarder yatırımcı Warren Buffett altına mı yatırım yapıyor? Altın ile uzun yıllardır 

dalga geçen ünlü yatırımcı, JPMorgan, Goldman Sachs ve Wells Fargo gibi bankalardaki 

hisselerini azalttı, altın üreticisi Barrick Gold’a yatırım yaptı. 

 Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları artışa devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin 

Koca, Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladıklarını söyledi. “Bu sonucu 

bekliyorduk" ifadesini kullandı. Sonbahara yaklaşırken dünya genelinde ve Türkiye’de vaka 

sayılarındaki artış, 2. Dalga endişelerini uyandırıyor. 

 Türkiye, Kıbrıs açıklarında yürütülecek çalışmalar için bir Navtex daha ilan etti. 

Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam 

edeceği bildirildi.  

 

 

BİST 100:   

Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1083,83 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki 
işlem gününde en yüksek 1096,18 ve en düşük 1077,32 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü 
% 1,49 azalışla tamamladı.   
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Destek: 1075,37 - 1066,92 - 1056,51 

Direnç: 1094,23 - 1104,64 - 1113,09 

 

Şirket Haberleri    

Halkbank (HALKB): Halkbank'ın 2020 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki 
çeyreğe göre %15,1 arttı ve 950mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi olan 963mn TL idi. 
Banka'nın geçen yılın ikinci çeyreğindeki net dönem karı ise 310mn TL idi.    

Petkim (PETKM) (Pozitif): Şirket'in 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 
147,2mn TL ile piyasa beklentisi olan 113mn TL'nin üzerinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı 
döneminde şirket 319,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri ikinci 
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9 oranında azaldı ve 2.241,6mn TL'ye geriledi.  
Ve brüt kar %28 oranında azalarak 392,4mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin faaliyet karı %27,9 düşüş 
kaydederek 312,8mn TL'ye gerilemiştir. Vergi öncesi kar 192,8mn TL olurken, 247,6mn TL'lik vergi 
gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 147,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in Ocak-
Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 134,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın 
aynı döneminde şirket 473,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. 

Şok Marketler (SOKM) (Pozitif): Şirket 2Ç2020'de 50,4mn TL ana ortaklık net dönem karı 
açıklamıştır. Piyasanın beklentisi 52mn TL idi. Bir önceki yılın aynı döneminde 24,4mn TL ana 
ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Şirket'in satış gelirleri yıllık %30,9 oranında artarak 
5.225mn TL'ye çıkmış, brüt kar %26,8 oranında artarak 1.212mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin 
faaliyet karı 199,8mn TL olmuştur. 2Ç2019'da faaliyet karı 112,9mn TL idi. 2Ç2020 FAVÖK'ü 
%18,3 artışla 486,8mn TL olurken FAVÖK marjı 1 puan azalışla %9,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 55,7mn TL olmuştur. 2019'un aynı 
dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 121,8mn TL idi.   

Akenerji (AKENR) (Negatif): Şirket ikinci çeyrekte net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine 
göre %51 oranında artmış ve 175,3mn TL olmuştur. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 
%2,3 oranında, satışların maliyeti ise %9,5 oranında artmış ve böylece brüt kar %17,2 oranında 
gerilemiştir. Şirketin vergi öncesi zararı 220,3mn TL'dir. 45mn TL vergi geliri sonrası 2020 ikinci 
çeyrek zararı 175,3mn TL olmuştur. Şirketin Ocak-Haziran dönemi net dönem zararı 551,2mn TL 
olmuştur. 

 

USDTRY: 

Güne 7,3674 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,3789 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,3955 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3385 - 7,3058 - 7,2815 

Direnç: 7,3955 - 7,4198 - 7,4525 
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EURTRY: 

Güne 8,7307 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,7581 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,7694 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,6769 - 8,6231 - 8,5843 

Direnç: 8,7694 - 8,8082 - 8,8620 

EURUSD: 

Güne 1,1842 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1867 seviyelerinde 
fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1868 seviyesi olarak 
takip edilebilir. 

Destek: 1,1799 - 1,1756 - 1,1730 

Direnç: 1,1868 - 1,1894 - 1,1937 

XAUUSD: 

Güne 1944 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1949 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons 
altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1960 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1931 - 1917 - 1901 

Direnç: 1960 - 1976 - 1990 

BRENT: 

Güne 45,341 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 45,486 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 45,576 seviyesi olarak takip 
edilebilir. 

Destek: 44,918 - 44,533 - 44,260 

Direnç: 45,576 - 45,849 - 46,234 
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