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InvestAZ Yatırım:  

Piyasalar Fed Sonrası Çalkalandı 

Piyasalarda Fed rüzgarı esiyor. Dün Fed başkanı Powell’ın konuşmaları sonrası satıcılı seyreden Amerikan 
borsalarından sonra bugünün açılışında Borsa İstanbul da eksiye geçti. Dolar/TL 7,55, parite de 1,18’in altını 
görürken Dolar dünya genelinde değer kazanıyor. BIST100’de 1.100 desteği şimdiye kadar çalışmış gözükse 
de aşağı yönlü baskılar yurtdışı kaynaklı haber akışıyla devam ediyor. 

TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borçlar 128.4 milyar TL’ye yükseldi. Kısa vadeli dış borçlar Temmuz 
ayı sonunda 2019 sonuna oranla %4,2 artmış oldu. Ağustos’ta fazla veren bütçe ve cari açıkta başlayan 
düşüş trendi kısa süreli de olsa Türk Lirası’nı Dolar karşısında destekleyen faktörlerdi. Son yıllarda 
Hazine’nin döviz bazlı borçlanmalarındaki artış Dolar/TL üzerindeki baskıyı arttırıyor. 

 

Satır Başları: 

 Kısa vadeli dış borç Temmuz'da yükseldi. Kısa vadeli dış borç stoku 2019 sonuna göre %4.2 artarak 
128.4 milyar TL oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku 
Temmuz sonunda 2019 sonuna göre %4.2 artarak 128.4 milyar dolar oldu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unvanlar değişebilir ama millete hizmet yarışı bitmez. Video konferans 
yöntemi ile katıldığı AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Büyüyen Türkiye olarak çıtayı daima yükseğe çıkardık. Çok daha büyük atılımların hazırlığındayız” 
dedi. 
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BİST 100: 

Endeks güne 1105,74 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1102,9 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1102,92 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü 
hareketlerde ilk destek 1102,34 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1102,34 - 1097,58 - 1090,46 

Direnç: 1114,22 - 1121,34 - 1126,1 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,5474 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,5052 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,5483 ve en düşük 7,4870 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,5246 seviyesinde. 

Destek: 7,4831 - 7,4597 - 7,4416 

Direnç: 7,5246 - 7,5427 - 7,5661 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,9071 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8597 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,9155 ve en düşük 8,7987 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,9053 seviyesinde. 

Destek: 8,8392 - 8,8066 - 8,7732 

Direnç: 8,9053 - 8,9387 - 8,9714 

EURUSD: 

Güne 1,1817 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1803 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1822 ve en düşük 1,1738 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1776 seviyesinde. 

Destek: 1,1776 - 1,1734 - 1,1681 

Direnç: 1,1870 - 1,1924 - 1,1965 
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XAUUSD: 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1960 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1961 en 
düşük 1938 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1944 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 
destek 1948 seviyelerinde. 

Destek: 1948 - 1937 - 1925 

Direnç: 1972 - 1985 - 1996 

BRENT: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 42,670 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 
42,77 en düşük 41,92 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,32 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,82 
azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 41,52 seviyesinde. 

Destek: 41,52 - 40,37 - 39,72 

Direnç: 43,32 - 43,97 - 45,12 
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