InvestAZ Yatırım: Faizde Değişiklik Beklenmiyor
ABD Merkez Bankası'nın (FED), bu haftaki toplantısında, faiz ve varlık alımında herhangi bir
değişikliğe gitmesi beklenmezken, gerçekleştirmeyi planladığı yeni politikalara işaret edebileceği
belirtiliyor. Fed'in, faizde değişikliğe gitmese de sözle yönlendirmede yapılacak değişiklikleri ima
edebileceği ve enflasyon stratejisini açıklayabileceği bekleniyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu “B+”da teyit etti, not
görünümünü değiştirmeyerek “durağan” olarak belirledi. Yapılan açıklamada, Türkiye
ekonomisinin pandeminin etkilerinden dolayı bu yıl reel yüzde 3.3 daralmasını beklediğini
kaydetti.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre, düşük faizli taşıt kredisi
paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının
kredi paketi kapsamından çıkarıldığı bildirildi.

Şirket Haberleri
Bera Holding (BERA): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir
Sistemi (VBTS) kapsamında BERA.E 27/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/08/2020 tarihli
işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Kapital Yatırım Holding (KPHOL): Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, payları Yakın İzleme
Pazarı'nda işlem gören şirketin ve iştirakinin finansal ve faaliyet durumları nedeniyle, 31 Aralık 2019
tarihli bilançosuna ilişkin bağımsız denetçi görüşü de dikkate alınarak, KPHOL hisselerinin 27 Temmuz
2020 tarihinden itibaren borsa kotundan çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi.

BİST 100:
Geçen haftanın son işlem gününde endeksin 1192,02 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem
gününde en yüksek 1192,02 ve en düşük 1182,20 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 0,14
artışla tamamladı.
Destek: 1185,48 - 1178,94 - 1175,67
Direnç: 1195,29 - 1198,56 - 1205,1

USDTRY:
Güne 6,8468850 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 6,8464050 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 6,8413030 seviyesi olarak takip edilebilir.
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.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

Destek: 6,8413030 - 6,8343070 - 6,8292130
Direnç: 6,8533940 - 6,8584870 - 6,8654830

EURTRY:
Güne 7,9776300 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,0123700 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9970430 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 7,9435730 - 7,9095170 - 7,8901030
Direnç: 7,9970430 - 8,0164570 - 8,0505130

EURUSD:
Güne 1,1655100 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1703850 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1682070 seviyesi olarak takip
edilebilir.
Destek: 1,1605770 - 1,1555330 - 1,1529470
Direnç: 1,1682070 - 1,1707930 - 1,1758370

XAUUSD:
Güne 1901 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1936 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının
güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1911 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1886 - 1872 - 1862
Direnç: 1911 - 1921 - 1936

BRENT:
Güne 43,62600 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 43,68250 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Emtianın güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 43,22900 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 43,22900 - 42,72550 - 42,24150
Direnç: 44,21650 - 44,70050 - 45,20400

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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