InvestAZ Yatırım:

PPK Sonrası Borsa ve Dolar Aynı Anda Yukarıda


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplandı. Bugün
gerçekleştirdiği toplantısında politika faizinde değişime gitmediğini ve faizi %8,25'te bıraktığını
açıkladı. Piyasalar Merkez Bankası'nın indirime gitmesini beklemiyordu.



Habere Endeksin tepkisi borsa ve Dolar için negatif oldu, akşama doğru ise Borsa İstanbul
endeksi tırmanışa geçti. Borsa İstanbul endeksi 0,34% artış ile 1.128,81, Dolar ise % 0,74 artışla
7,3445’den işlem görüyor.



TCMB, TL ve yabancı para cinsinden zorunlu karşılıklarını yükseltti. Yabancı para cinsi zorunlu
karşılık oranları tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700
bp, diğer tüm YP yükümlülükleri için ise 200 bp artırıldı. TL zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar
vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için
200 bp, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 bp artırıldı. Söz konusu kararla birlikte
piyasadan 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar karşılığı Döviz ve altın likiditesinin çekilmesinin
beklendiği berlirtildi.



AMB: Fed büyük merkez bankalarıyla haftalık dolar repo işlemlerini azaltacak. Avrupa Merkez
Bankası, ABD Merkez Bankası'nın, fonlama koşullarının iyileşmesi nedeniyle dünyanın önde gelen
merkez bankalarıyla 7 günlük dolar likidite operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada
3'ten bire indireceğini duyurdu. Pandemiyle birlikte Fed 2020 yılında dünyada birçok ülke merkez
bankasıyla yüksek tutarlarda swap hattı açmıştı.



Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu geriledi. Kamu mevduat bankalarının döviz açık
pozisyonu yasal özkaynaklarının %27.8'ine geriledi. Döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri
arasındaki fark 14 Ağustos itibarıyla 8.48 milyar dolar oldu. 7 Ağustos’ta %39’a kadar çıkan oran,
%20 olan yasal sınırın altına inebilmiş değil.



ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tekrar 1 milyonun üzerine çıktı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları
15 Ağustos ile biten haftada 1.106.000 ile beklenenden daha yüksek çıktı. Verinin gelmesi üzerine
hafta boyu rekor kıran S&P500 endeksi %0,12 düşüş gösterdi.



İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koyduğunu duyurdu. Tahran yönetiminin yaptığı
açıklamada BAE bandıralı geminin İran karasularını ihlal ettiği bildirildi.



Filipinler Merkez Bankasından faiz kararı geldi. Yapılan açıklamada banka politika faizinde
değişikliğe gitmeyerek, önceki adımlarının ekonomiye etkilerini izlemeyi seçti. Bangko Sentral ng
Pilipinas (BSP) borçlanma maliyetini %2.25 seviyesinde bıraktı.

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.
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BİST 100:
Güne 1124,97 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1126,88 en düşük 1113,93
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1126,82 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %0,19 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 19,688 milyar TL
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1133,87 seviyesinde.
Destek: 1107,48 - 1090,25 - 1081,09
Direnç: 1133,87 - 1143,03 - 1160,26

USDTRY:
Güne 7,2909 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3546 en düşük 7,2793
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3415 seviyesinde hareket eden kur günü %0,69 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3794 seviyesinde.
Destek: 7,2081 - 7,1250 - 7,0369
Direnç: 7,3794 - 7,4675 - 7,5506
EURTRY:
Haftanın dördüncü işlem gününe 8,6301 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek
8,7164 en düşük 8,6174 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,6831 seviyesinde hareket eden kur günü %0,55
artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,7734 seviyesinde.
Destek: 8,5437 - 8,4514 - 8,3139
Direnç: 8,7734 - 8,9110 - 9,0032
EURUSD:
1,1841 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1870 en düşük 1,1803
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1826 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,12 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1796 seviyesinde.
Destek: 1,1796 - 1,1752 - 1,1673
Direnç: 1,1919 - 1,1998 - 1,2042

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
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XAUUSD:
Güne 1931 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1955 en düşük 1925 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1930 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,01 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons
altın için ilk direnci 1982 seviyesinde.
Destek: 1901 - 1872 - 1819
Direnç: 1982 - 2035 - 2064
BRENT:
Haftanın dördüncü işlem gününe 45,622 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek
45,622 en düşük 44,495 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,625 seviyesinde hareket eden emtia günü %2,21 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 45,293 seviyesinde.
Destek: 45,293 - 44,953 - 44,666
Direnç: 45,920 - 46,207 - 46,547

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
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