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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Haftaya Alıcılı Başladı 

 Borsa İstanbul Endeksi haftaya pozitif başladı. Geçtiğimiz haftayı %1.50 ekside kapatan endekste 
yeni haftada alıcılar endeksi yukarı götürüyor. 

 TCMB: BIST repo pazarında yapılan fonlama gerekirse azaltılabilecek. Merkez Bankası; “"Likidite 
yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel 
yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir" dedi.  

 Altın Fed başkanı Powell’in konuşması öncesinde yükselişe geçti. Ons altın fiyatı tekrar $1.950’nin 
üzerine çıktı. 

 Petrol ithalatı Haziran'da yüzde 11,6 azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına 
ilişkin yayınladığı verilere göre Türkiye'nin petrol ithalatı  geçen yılın  aynı ayına göre  %11 oranında 
bir düşüş göstererek 2 milyon 786 bin 134 tona geriledi. 

 Turizmde Temmuz ayında düşüş oldu. 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı 
ziyaretçilerin sayısında geçen yılın aynı ayına göre %85,9 azalma yaşandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BİST 100: 

Endeks güne 1111,21 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1118 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1115,89 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü 
hareketlerde ilk direnç 1134,36 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1097,16 – 1085,87 – 1063, 71 

 Direnç: 1131,9 - 1153,91 - 1166,51 
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USDTRY: 

Güne 7,3126000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3634100 en düşük 
7,2898250 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3626750 seviyesinde hareket eden kur günü yüzde 0,4 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3855530 seviyesinde.  

Destek: 1097,29 - 1084,69 - 1062,68 
 
Direnç: 1131,9 - 1153,91 - 1166,51      

EURTRY: 

Haftanın ilk işlem gününe 8,6351 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7079 en 
düşük 8,5968 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7069 seviyesinde hareket eden kur günü yüzde 0,35 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,7645 seviyesinde.       

Destek: 8,5392 - 8,4027 - 8,3138 
 
Direnç: 8,7645 - 8,8535 - 8,9899 

EURUSD: 

Güne 1,1795 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1827 en düşük 
1,1785 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1824 seviyesinde hareket eden parite günü yüzde 0,23 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1869 seviyesinde.       

Destek: 1,1820 - 1,1778 - 1,1753 

Direnç: 1,1887 - 1,1912 - 1,1954 

XAUUSD: 

Güne 1940 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1951 en düşük 1930 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1945 seviyesinde hareket eden değerli metal günü yüzde 0,25 artışla kapatmaya hazırlanıyor. 
Ons altın için ilk direnci 1960 seviyesinde.         

Destek: 1916 - 1892 - 1871 
 
Direnç: 1960 - 1980 - 2005 
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BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 44,8290 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 45,2185 en 
düşük 44,8290 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,1630 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,84 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 45,5373 seviyesinde.     

Destek: 44,07 - 43,36 - 42,6 
 
Direnç: 45,54 - 46,3 - 47,01 
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