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Fed/Powell: Fed "ortalama" % 2 enflasyon hedefleyecek. Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe
günü Jackson Hole’da yaptığı konuşmada, para politikasına yönelik yeni bir yaklaşım açıkladı. Bu
yaklaşım, Fed'in enflasyon konusunda daha gevşek bir duruşa geçmesini ve ABD'de işsizliğin ne
oranda düşük olması konusundaki görüşünü içeriyor.
Fed Başkanının konuşması sırasında altın yukarı fırladı. Konuşmasına enflasyon endişelerini bir
kenara bırakarak güvercin sinyaller veren Powell’ın konuşmalarının ilk dakikalarında altın bir ara
%3 yukarı hareket yaparak $1970/ons’a yaklaştı. Bir süredir $2000/ons’un altında seyreden sarı
maden Türkiye’de akşam seansının kapanışına doğru çakılarak 1923’den işlem görüyor. Altında
volatilite devam ediyor.
Kapanışa doğru borsa artıda, Dolar ekside. Güne sert alıcılı başlayan Borsa İstanbul endeksi
kapanışa doğru 1105,77 seviyesinden işlem görüyor.
ABD ekonomisi 2. çeyrekte yukarı revizyona karşın rekor daraldı. ABD ekonomisi yılın ikinci
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış olarak %31.7 küçüldü
MB: Sıkılaştırma devam edecek. Son faiz toplantısına ilişkin notları paylaşan TCMB, "Likidite
yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama
maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Yabancılar net 15 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Merkez Bankası'nın verilerine göre,
yabancı yatırımcılar geçen hafta net 15 milyon dolarlık menkul kıymet sattı

BİST 100:
Güne 1107,55 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1111,6 en düşük 1102,01
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1105,62 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %0,6 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 13,12 milyar TL
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1107,12 seviyesinde.
Destek: 1088,46 - 1077,89 - 1069,8
Direnç: 1107,12 - 1115,21 - 1125,78

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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Şirket Haberleri:
Trabzonspor (TSPOR): Kap’a yapılan açıklamada “Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında,
taraftar token ihracı konucunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma
yapılmıştır.Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere
toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en
büyük kripto para borsalarında işlem görecek olan "TRA Token" ların arz başlangıç fiyatı 8.-TL olarak
belirlenmiştir.” Denilmiştir.
Carrefoursa (CRFSA): Carrefoursa'nın 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin
595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile
eşzamanlı olarak 1 Kuruş nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam
23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye
artırılmasına ve sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni
pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 17 TL fiyatla kullandırılmasına karar verilmiştir.
Dardanel (DARDL): Dardanel, Yunanistan’da şirket satın alıyor. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş,
Yunanistan'daki bir şirketi satın almak için hazırlıklara başladı. Açıklamada şirketin Yunanistan'da
dondurulmuş deniz ürünleri pazarında faaliyet gösterdiğinin bilgisi verildi.
AVOD Kurutulmuş Gıda (AVOD): KAP’a yaptığı açıklamada şirket; “20.05.2020 tarihinde KAP
açıklamamızda vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere sebze bazlı ürünler geliştirdiğimiz bilgisini
paylaşmıştık. Dünyaca ünlü Amerikan bir fast food zinciri tarafından üretmiş olduğumuz Vegan Burgerle
ilgilendikleri bilgisi gelmiş ve numune talebinde bulunulmuştur. Şirketimiz tarafından çok önem verdiğimiz
bu projede yeni gelişmeler oldukça yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.” Demiştir.

USDTRY:
Güne 7,3701 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3772 en düşük 7,3100
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3613 seviyesinde hareket eden kur günü %0,12 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3312 seviyesinde.
Destek: 7,3312 - 7,2925 - 7,2494
Direnç: 7,4130 - 7,4561 - 7,4948
EURTRY:
Haftanın dördüncü işlem gününe 8,7165 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek
8,7319 en düşük 8,6451 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,6727 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,55
azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 8,6603 seviyesinde.
Destek: 8,6603 - 8,6003 - 8,5382

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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Direnç: 8,7824 - 8,8445 - 8,9046
EURUSD:
1,1833 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1901 en düşük 1,1763
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1783 seviyesinde hareket eden parite günü %-0,4 azalışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1788 seviyesinde.
Destek: 1,1788 - 1,1746 - 1,1719
Direnç: 1,1857 - 1,1884 - 1,1926
XAUUSD:
Güne 1953 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1977 en düşük 1910 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1924 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %-1,57 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.
Ons altın için ilk desteği 1920 seviyesinde.
Destek: 1920 - 1885 - 1868
Direnç: 1972 - 1989 - 2024
BRENT:
Haftanın dördüncü işlem gününe 46,21 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 46,36
en düşük 45,38 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,42 seviyesinde hareket eden emtia günü %1,68 azalışla
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk destek 45,97 seviyesinde.
Destek: 45,97 - 45,75 - 45,47
Direnç: 46,48 - 46,77 - 46,99

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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