InvestAZ Yatırım:

320 Milyar Metreküp’lük Müjde


Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen müjdeyi açıkladı. Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en
büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, "Fatih Sondaj
Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz
rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan
elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret
ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen
tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine
geçeceğiz." dedi.



Fatih sondaj gemisi ile yapılan bağlantıda Berat Albayrak konuştu. Hazine ve Maliye bakanı: "İşin
ekonomik boyutu itibarıyla bugün teknik süreci değerlendirdikten sonra çok net şunu ifade
edebilirim ki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık
kaldırdığımızı söyleyebiliriz, cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece girdiğimizi
elhamdülillah görmüş oldum." ifadelerini kullandı.



Açıklamaya piyasaların tepkisi hızlı oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 320 milyar metreküp
açıklamasından sonra Borsa İstanbul endeksi eksiye döndü, Dolar ise günlük kayıplarını geri alarak
artış gösterdi.



Beklentilerle yükselen Enerji ve Petrokimya şirketleri kazançlarının bir kısmını geri verdi. Enerji
kaynağı keşfi son 3 gündür en çok enerji ve petrolle ilişkili faaliyet gösteren şirketlere yaramıştı.



TÜİK ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güveni ağustosta bir önceki
aya göre %2.2 düştü. Temmuz ayında 60.9 olan endeks, Ağustos ayında 59.6 oldu.

BİST 100:
Güne 1132,9 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1141,32 en düşük 1106,71
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1112,45 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %-1,27 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 28,8586 milyar
TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1116,59 seviyesinde.
Destek: 1116,59 - 1106,37 - 1098,82
Direnç: 1134,36 - 1141,91 - 1152,13

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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USDTRY:
Güne 7,2984 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3468 en düşük 7,2071
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3451 seviyesinde hareket eden kur günü %0,63 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3427 seviyesinde.
Destek: 7,2674 - 7,2357 - 7,1921
Direnç: 7,3427 - 7,3863 - 7,4179
EURTRY:
Haftanın son işlem gününe 8,6593 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7171 en
düşük 8,4917 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,6399 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,2 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,6102 seviyesinde.
Destek: 8,6102 - 8,5631 - 8,5088
Direnç: 8,7116 - 8,7659 - 8,8131
EURUSD:
1,1860 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1884 en düşük 1,1755
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1763 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,84 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1820 seviyesinde.
Destek: 1,1820 - 1,1778 - 1,1753
Direnç: 1,1887 - 1,1912 - 1,1954
XAUUSD:
Güne 1948 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1956 en düşük 1912 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1928 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-0,98 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.
Ons altın için ilk desteği 1930 seviyesinde.
Destek: 1930 - 1912 - 1899
Direnç: 1960 - 1973 - 1990
BRENT:
Haftanın son işlem gününe 45,454 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 45,588 en
düşük 44,451 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,548 seviyesinde hareket eden emtia günü %-1,8 azalışla

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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kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 44,699 seviyesinde.
Destek: 44,699 - 44,034 - 43,572
Direnç: 45,825 - 46,287 - 46,952

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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