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InvestAZ Yatırım:  

Karar Öncesi Borsa Aşağıda, Dolar Yukarıda 

 Merakla beklenen karar 14:00’da açıklanacak. PPK’nın kararına doğru giderken borsada 
bugün satış var. Endeks %0,91 düşüşle 1114,22 seviyelerinden işlem görüyor. 

 Dolar yönünü tekrar yukarı döndürdü. Başkan Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamadan sonra 
sert düşen Dolar tekrar 7.30’un üstüne çıktı. 

 Kısa vadeli dış borç Haziran'da yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Haziran 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıkladı. Açıklamaya göre, 
kısa vadeli dış borç stoku haziranda 2019 sonuna kıyasla %0,3 artarak 124 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %2,5 
düşerek 54,8 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %16 azalarak 49,6 
milyar dolara indi.  

 Z Jenerasyonu pandemi sürecinde borsaya akın etti. Z jenerasyonunun %51'i pandeminin 
başından bu yana risk toleranslarının arttığını söylüyor. 

 ABD-Çin ertelenen ticaret görüşmelerini yeniden planlamayı değerlendiriyor. Geçtiğimiz 
hafta sonu gerçekleşmesi planlanan ama Başkan Trump'ın 'ben iptal ettim' dediği ticaret 
anlaşmasının ilk altı ayının değerlendirileceği görüşmelerin yakın zamanda 
gerçekleştirilmesi planlanıyor 

 Dolar ve ABD tahvilleri “tutanaklar” sonrasında yükseldi. Fed'in Temmuz toplantısına 
ilişkin tutanakların yayınlanması sonrasında dolar önemli paralar karşısında değer kazandı. 
ABD Hazine tahvilleri yükseldi. 

 ABD Irak ile 8 milyar dolarlık enerji anlaşması imzaladı. ABD Enerji Bakanlığı'nın 
yayınladığı açıklamaya göre, Honeywell International, Baker Hughes, General Electric, 
Stellar Energy ve Chevron Irak hükümetiyle 8 milyar dolar değerinde bir petrol ve elektrik 
anlaşması imzaladı.   

 

 

BİST 100: 

Endeks güne 1124,97 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1113,93 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1119,68 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü 
hareketlerde ilk destek 1107,48 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1107,48 - 1090,25 - 1081,09 

Direnç: 1133,87 - 1143,03 - 1160,26 
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Şirket Haberleri  

Doğuş Otomotiv (DOAS) (Pozitif): Doğuş Otomotiv 2Ç2020'de 105,3mn TL ana ortaklık net dönem karı 
açıklamıştır. Piyasa beklentisi 91mn TL net dönem karı yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 
25,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2020'de 2Ç2019'a göre %18 
oranında artarak 2.545mn TL'ye yükselmiş, brüt kar %13,4 oranında artarak 334,7mn TL'ye çıkmıştır. 
Şirketin 2Ç2019'daki faaliyet karı 116,3mn TL idi. 23,1mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net 
dönem karı 105,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 
229,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019'un aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 44,1mn 
TL idi. 

Oyak Çimento (OYAKC): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı 16,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 
geçen yılı ikinci çeyreğindeki net dönem karı 5,4mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri, yıllık %9,3 oranında 
artarak 2Ç2020'de 598,9mn TL'ye yükselmiş, brüt kar %8,1 azalarak 72,4mn TL'ye düşmüştür. Şirket'in 
2020 Ocak - Haziran dönemindeki net dönem karı 1,4mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki 
net dönem karı 36,8mn TL idi.  

Vestel Elektronik (VESTL): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı yıllık olarak %19,4 oranında 
artmış ve 370mn TL'ye yükselmiştir. Piyasanın kar beklentisi 385mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri, yurtiçi 
satışların desteğiyle yıllık %3,8 oranında artarak 2Ç2020'de 4.424mn TL'ye yükselirken, brüt kar %2,7 
oranında azalmış ve 1.193mn TL'ye düşmüştür. Şirket'in 2020 Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net 
dönem karı 600,1mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 35,5mn 
TL idi. 

Aksa Enerji (AKSEN): 28.07.2020 tarihli duyuruda başvurusu bildirilen Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim 
Santrali'nin "İletim Sisteminden Geçici Süre İle Ayrılma" talebi TEİAŞ tarafından dün kabul edilmiş olup, 
üretim geçici olarak durdurulmuştur.   

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,3225 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,2909 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,3243 ve en düşük 7,2793 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,3794 seviyesinde. 

Destek: 7,2081 - 7,1250 - 7,0369 

Direnç: 7,3794 - 7,4675 - 7,5506 

EURTRY: 

Şu saatlerde 8,6652 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,6301 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,6900 ve en düşük 8,6174 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,7734 seviyesinde. 
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Destek: 8,5437 - 8,4514 - 8,3139 

Direnç: 8,7734 - 8,9110 - 9,0032 

EURUSD: 

Güne 1,1841 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1832 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1870 ve en düşük 1,1812 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1796 seviyesinde. 

Destek: 1,1796 - 1,1752 - 1,1673 

Direnç: 1,1919 - 1,1998 - 1,2042 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1931 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1955 en 
düşük 1925 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1934 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk 
direnç 1982 seviyelerinde. 

Destek: 1901 - 1872 - 1819 

Direnç: 1982 - 2035 - 2064 

BRENT: 

Haftanın dördüncü işlem gününe 45,622 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 
45,622 en düşük 45,330 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,355 seviyesinde hareket eden emtiada %-0,61 
azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 45,293 seviyesinde. 

Destek: 45,293 - 44,953 - 44,666 

Direnç: 45,920 - 46,207 - 46,547 
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