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InvestAZ Yatırım:  
 

PPK Haftası Borsa Yükselmeye Devam 

 Merkez’in kararı öncesi borsa artıda. Borsa haftanın 3. Gününde de yükselmeye devam 

ediyor. Endeks sonunda 1.100 seviyesini de geçerek % 1.17 yükselişle anlık 1,105.27 
seviyesinden işlem görüyor. 

 Dolar PPK haftasını yatayda geçiriyor. Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın Perşembe günkü 
politika toplantısı öncesinde yön arıyor. 7.40 seviyesi güçlü direnç olduktan sonra kur 
7.36’ya kadar gerilemişti. Bugün de aynı seviyeleri izliyoruz. 

 Erdoğan: Döviz rezervlerinde azalma var ama toparlarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK 
Parti MKYK ve MYK toplantılarında döviz rezervine yönelik olarak "Şu an tablo yansıtıldığı 
gibi kötü değil" dediği öğrenildi. 

 Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Haziran ayında düştü. TCMB tarafından Haziran 2020 
dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. 
Haziran ayı itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,5 milyar 
dolara, uzun vadeli kredi borcu 161,6 milyar dolara geriledi.   

 İngiltere'de tüketici fiyat endeksi beklentilerin üzerinde geldi. Ulusal İstatistik Bürosu 
tarafından bugün açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Temmuz'da bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, %1 yükseldi. Endeks, yakıt fiyatlarından kaynaklanan yükseliş ile dört 
aydan bu yana en hızlı artışını kaydetti.  

 Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı grubun lideri konuştu. Naci el-
Mağribi'nin yaptığı açıklamaya göre, "Hafter, Libyalıların hayatın pek çok alanında yaşadığı 
sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının 
korunması için liman ve tesislerin yeniden açılması talimatı" verdi.   

 

BİST 100: 

Endeks güne 1099,41 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1105,93 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1105,24 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü 
hareketlerde ilk direnç 1100,54 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1084,42 - 1076,39 - 1068,3 

Direnç: 1100,54 - 1108,63 - 1116,66 

 

Şirket Haberleri  

Torunlar GYO (TRGYO): Torunlar GYO 2Ç2020'de 161,5mn TL net dönem zararı (konsolide) açıklamıştır. 
Piyasanın zarar beklentisi 139mn TL idi. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde ise 53,5mn TL net dönem zararı 
kaydetmişti. Torunlar GYO'nun 2Ç2020'deki satış gelirleri 118,3mn TL ile olarak beklentiye yakın  
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gerçekleşerek yıllık %48,2 oranında düşüş göstermiştir. Şirket'in konut ve ofis satış gelirleri %6,4 oranında 
artmış ve 45,4mn TL'ye yükselmişken, kira gelirleri pandemi etkisiyle yıllık %66,0 oranında azalarak 51,8mn 
TL'ye düşmüştür. Brüt kar ise 2Ç2020'de 49,9mn TL gerçekleşerek yıllık %68,1 oranında düşüş kaydetmiştir. 
Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi net dönem zararı 267,2mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı 
döneminde 197,3mn TL zarar kaydedilmişti.  

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 
EUYO.E ve HUBVC.E paylarında 19/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/09/2020 tarihli 
işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar 
değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas 
uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.  

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,3732 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3739 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,3843 ve en düşük 7,3433 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3533 seviyesinde. 

Destek: 7,3533 - 7,3326 - 7,3088 

Direnç: 7,3978 - 7,4216 - 7,4423 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,8071 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8014 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,8187 ve en düşük 8,7637 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur 
için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,7659 seviyesinde. 

Destek: 8,7659 - 8,7320 - 8,7029 

Direnç: 8,8289 - 8,8580 - 8,8919 

EURUSD: 

Güne 1,1931 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1944 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1954 ve en düşük 1,1922 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1977 seviyesinde. 

Destek: 1,1875 - 1,1819 - 1,1774 

Direnç: 1,1977 - 1,2023 - 1,2079 
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XAUUSD: 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 2003 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 2007 en düşük 
1981 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1992 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1980 seviyelerinde. 

Destek: 1980 - 1959 - 1941 

Direnç: 2020 - 2037 - 2059 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 45,583 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 
45,694 en düşük 45,312 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,536 seviyesinde hareket eden emtiada %0,09 
artış gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 45,902 seviyesinde. 

Destek: 45,131 - 44,767 - 44,360 

Direnç: 45,902 - 46,309 - 46,673 
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