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InvestAZ Yatırım:  

Ünlü Yatırım Bankasından “Dolar sat TL al” Tavsiyesi 

 JPMorgan'dan "dolar sat TL al" tavsiyesi. JPMorgan, döviz stratejisi raporunda "dolar sat TL al" 
tavsiyesinde bulundu. Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı 
durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." denildi. 

 Borsa İstanbul Swap düzenlemesi yaptı. yapılan açıklamaya göre, Swap Piyasasında emirlerin 
başlangıç ve bitiş valörü arasındaki azami sürenin 365 güne çıkarılması ile üyelerimizin Borsamız 
tarafından uygun görülecek müşteriler hesabına emir iletebilmesine yönelik olarak Swap Piyasası 
Prosedürü’nün 4, 6.3, 6.4, 6.6 ve 6.9’uncu maddelerinde değişiklikler yapıldı. Söz konusu 
düzenleme değişikliği 27 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.   

 Bakan Albayrak, doğalgaz sürprizinden sonra bir sürprizin de madencilik alanında geleceğini 
söyledi. Albayrak, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervi hakkında konuşurken, “Bu son süreç 
gerek TPAO ve gerek BOTAŞ’ı farklı bir lige çıkaracak. Önümüzdeki kısa vadede bu keşiflerin 
gelişmesiyle birlikte gerek TPAO, gerek BOTAŞ’ın bilançoları önce yurt içi, sonra yurt dışı olabilir, 
halka arz sürecinin de önünü açacak” dedi.   

 BIST 100'den ilk yarıda 35 milyar liralık kar.  BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço 
açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 77'si ilk yarıda net kar elde 
etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk yarıda 34 milyar 
922 milyon lira oldu.   

 Müteahhitlik sektörü "pandemi" sürecinde umutlu. GAMA Güç Sistemler ve Gama Endüstri Genel 
Müdürü Ahmet Ligvani, Çinli firmalarla rekabet ettiklerini ve 2020 yılı olumsuz gibi gözükse de 
inşaat sektörünün 2021 yılında toplanacağını belirtti. 

 ABD'de hisseler beklenenden iyi gelen makroekonomik verilerden dolayı yükselişle açıldı. S&P 
500 endeksi %0,09 yükselişle 3.446,70 puandan ve Nasdaq endeksi %0,44 kazançla 11.517,22 
puandan işlem görmeye başladı. 

 Fed'in "enflasyon şahini" %2 hedefinin aşılmasına karşı değil. Kansas City Fed Başkanı Esther 
George, merkez bankasının %2 enflasyon hedefinin bir miktar aşılmasına karşı olmadığını kaydetti 

 ABD'den bazı Çinli kişi ve şirketlere vize kısıtlaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı ve Ticaret Bakanı 
yaptıkları açıklamalar ile Çinli kişilere ve şirketlere vize kısıtlaması getirdiklerini duyurdu 
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BİST 100: 

Güne 1090,1 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1104,65 en düşük 1085,99 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1093,37 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,11 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 15,7708 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1112,55 seviyesinde. 

Destek: 1077,45 - 1062,75 - 1042,35 

Direnç: 1112,55 - 1132,95 - 1147,65 

 

USDTRY: 

Güne 7,3949 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,4174 en düşük 7,3356 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3846 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,12 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3736 seviyesinde. 

Destek: 7,3736 - 7,3539 - 7,3371 

Direnç: 7,4101 - 7,4269 - 7,4466 

EURTRY: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 8,7489 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7845 
en düşük 8,6624 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7262 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,32 azalışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,7093 seviyesinde. 

Destek: 8,7093 - 8,6642 - 8,6350 

Direnç: 8,7836 - 8,8127 - 8,8579 

EURUSD: 

1,1834 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1842 en düşük 1,1773 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1817 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,15 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1799 seviyesinde. 

Destek: 1,1799 - 1,1762 - 1,1740 

Direnç: 1,1858 - 1,1880 - 1,1917 
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XAUUSD: 

Güne 1928 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1936 en düşük 1903 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1935 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,37 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk direnci 1939 seviyesinde. 

Destek: 1916 - 1904 - 1893 

Direnç: 1939 - 1950 - 1962 

BRENT: 

Haftanın üçüncü işlem gününe 46,403 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 46,552 
en düşük 46,048 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,427 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,07 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 46,757 seviyesinde. 

Destek: 45,79 - 45,177 - 44,814 

Direnç: 46,757 - 47,120 - 47,728"         
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