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InvestAZ Yatırım:  

Dolar “Tutanaklar Öncesi” 2 Yılın Düşüğüne Yakın 

 Dolar “Tutanaklar” öncesi son 2 yılın en düşük seviyesinde. Dolar Göstergesi, Fed'in Temmuz ayı 
politika toplantısına ilişkin tutanakların yayınlanması öncesinde iki yılın en düşüğüne yakın 
seviyelerden işlem gördü. Tutanaklar Türkiye saati ile 21.00’da açıklanmış olacak. 

 Trump: Çin ile görüşmeleri ben iptal ettim. ABD Başkanı Trump, Çin ile haftasonu yapılması 
beklenen ticaret görüşmeleri iptal ettiğini kaydetti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki 
ticaret savaşları ve uzlaşma süreçleri, önümüzdeki yılların da hikayesini oluşturacak 

 Japonya'nın ihracatı Temmuz ayında sert gerilemesini sürdürdü. İhracat Temmuz ayında aylık 
bazda %19.2 geriledi. Pandemi sonrası dünyada talebin beklenenden yavaş bir şekilde artması, 
Japonya gibi güçlü sanayisi olan ülkelerin toparlanma sürecini olumsuz etkiliyor. 

 Uzun yıllar 1.00’a gitmesi beklenen Euro/Dolar paritesi 1.20’ye yakın seviyelerden işlem görüyor. 
Doların dünyada güç kaybetmesi Euro ve Sterlin gibi para birimleri karşısında da yüksek değer 
kaybetmesine sebep oluyor. Başkan Trump, yakın zamandaki açıklamasında güçlü Dolar’a 
ihtiyaçları olduklarını söylemişti. 

 UEA/Birol: Salgında ikinci dalga gelirse petrol fiyatlarında ciddi düşüşler görebiliriz.  

 

 

 

 

BİST 100: 

Dün endeksin 1092,46 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1100,59 ve en 
düşük 1084,47 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,58 artışla tamamladı.    

Destek: 1078,94 - 1071,68 - 1066,07 

Direnç: 1091,81 - 1097,42 - 1104,68 

 

Şirket Haberleri  

Aselsan (ASELS) (Pozitif): Aselsan'ın 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %31 oranında artarak 921,5mn TL'ye yükselmiş ve 717mn TL olan piyasa beklentisinin 
üzerinde gerçekleşmiştir. Aselsan'ın satış gelirleri ikinci çeyrekte fazla bir artış göstermeyerek 2.635,4mn 
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durum tedarikte yaşanan sorunlardan dolayı ortaya çıkmıştır. Satış  
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Maliyetleri aynı dönemde %6,8 oranında düşerken, brüt kar ise %21,6 oranında artarak 802,5mn TL'ye 
ulaşmıştır. Şirketin faaliyet karı 2Ç2019'daki 595,1mn TL'den 2Ç2020'de 1.044,1mn TL'ye yükselmiştir. 
Şirket'in FAVÖK'ü de ikinci çeyrekte %18,3 oranında artarak 653,5mn TL'ye ulaşmış ve FAVÖK marjı 
%21'den %24,8'e yükselmiştir. 75,5mn TL'lik vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı 
921,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %38,2 oranında artarak 1.841,6mn TL'ye ulaşmıştır.     

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS) (Negatif): Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde 24,3mn TL net 
dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde ise 29,3mn TL kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 
ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında artmış ve 211mn TL olmuştur. Satışların 
maliyeti aynı dönemde %19,3 oranında artmış ve brüt kar %27,4 oranında azalmıştır. Şirket 1mn TL esas 
faaliyet zararı açıklamıştır. Vergi öncesi zararı 31mn TL olan şirketin 6,7mn TL vergi geliri sonrası net dönem 
zararı 24,3mn TL olmuştur.  Şirket 2020 ilk altı aylık dönemde ise 39,4mn TL zarar açıklamıştır. Geçtiğimiz 
yılın aynı döneminde 30mn TL kar açıklanmıştı.     

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) (Pozitif): Şirketin 2Ç2020'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %101 oranında artarak 697,4mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi 465mn TL idi.  BİM'in 
satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,9 oranında artarak 14.028mn TL'ye 
yükselirken, satışların maliyeti ise %35,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %42,6 
oranında artarak 2.574mn TL olarak gerçekleşmiştir. 198,3mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 
%101 artışla 697,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 1,6 puan yükselmeyle %5 olmuştur. Şirket'in 
Ocak- Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,6 oranında artarak 
1.127,8mn TL'ye ulaşmıştır. 

Emlak Konut GYO (EKGYO) (Negatif): Emlak Konut GYO'nun 2Ç2020'deki (konsolide) ana ortaklık net 
dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %63,5 oranında azalarak 114mn TL olarak gerçekleşmiştir. 
Piyasanın kar beklentisi 332mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2020'de 672,9mn TL gerçekleşerek yıllık 
%65,2 oranında gerilemiştir. Şirket'in brüt karı da yıllık olarak %50,5 oranında düşmüş ve 216,6mn TL 
olmuştur. Brüt kar marjı ise aynı dönemler itibarıyla 960baz puan artarak %32,2 olarak gerçekleşmiştir. 
Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%35,0 oranında azalarak 237,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

Gübre Fabrikaları (GUBRE) (Pozitif): Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde 53,8mn TL ana ortaklık net dönem 
karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde ise 11,4mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri ikinci 
çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %14 oranında azalmış ve 951,7mn TL olmuştur. Satışların maliyeti 
%18,3 oranında azalmış ve böylece brüt kar %3,1 oranında artmıştır. Şirketin faaliyet karı geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre %17,7 oranında artmış ve 71,1mn TL olmuştur. Vergi öncesi 94,2mn TL kar elde edilmiş 
ve 91bin TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem karı 53,8mn TL olmuştur. 2020 ilk 
altı aylık dönemde ise 123,4mn TL ana ortaklık net dönem karı elde edilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı 
döneminde Şirket 17,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. 
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USDTRY: 

Güne 7,3739 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,3804 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,4004 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 7,3641 - 7,3450 - 7,3277 

Direnç: 7,4004 - 7,4177 - 7,4368 

EURTRY: 

Güne 8,8014 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8148 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,7996 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,7240 - 8,6812 - 8,6485 

Direnç: 8,7996 - 8,8322 - 8,8751 

EURUSD: 

Güne 1,1931 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1943 seviyelerinde fiyatlanıyor. 
Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1892 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1840 - 1,1808 - 1,1787 

Direnç: 1,1892 - 1,1913 - 1,1945 

XAUUSD: 

Güne 2003 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1988 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının 
güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1947 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1947 - 1908 - 1886 

Direnç: 2007 - 2029 - 2068 

BRENT: 

Güne 45,583 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 45,505 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 46,016 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 45,150 - 44,607 - 44,284 

Direnç: 46,016 - 46,339 - 46,882 
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