InvestAZ Yatırım: Elektrikli Otomobil Zamanı
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD), bu yılın ilk yarısında satılan elektrikli ve
hibrid otomobil satışlarını açıkladı. Verilere göre, ilk altı ada yüzde 100 elektrikli otomobillerden
173 tane, hibrid modellerinden 4 bin 689 adet satıldı. 2020'nin ilk ilk altı ayında rakamlar, 2018
yılının tüm yıl satışlarını geçti. 2019’da ise, yılın aynı dönemine göre ise rakamlarda artış yaşandı.
ABD’de Cumhuriyetçi senatörler işsizlik yardımı paketini açıkladılar. Açıklamayla birlikte,
senatörler, 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sundu.

BİST 100:
Dün endeksin 1195,67 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1203,42
ve en düşük 1194,35seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 0,31 artışla tamamladı.
Destek: 1185,48 - 1178,94 - 1175,67
Direnç: 1195,29 - 1198,56 - 1205,1

Şirket Haberleri
Türk Traktör (TTRAK): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre
62,8mn TL artarak 76,6mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi şirketin bu çeyrekte 63mn TL net
dönem karı açıklaması yönündeydi. Satış gelirleri 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre
%7,2 oranında artan şirketin brüt karı aynı dönemler itibariyle %40 oranında artarak 178,1mn TL
olmuştur. Brüt kar marjı ise 4,2 puan yükselişle %18'i göstermiştir. Şirket 105,4mn TL esas faaliyet
karı kaydetmiştir. Faaliyet kar marjı 4 puan artışla %10,7 olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla
birlikte, 2020 yılı ilk altı aylık döneminde net dönem karı 160,6mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki
yılın aynı döneminde 21,4mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
Kardemir (KRDMD, Nötr): Şirketin 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da Kardemir
Eğitim ve Kültür Merkezi adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, asgari toplantı
nisabının sağlanamaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.

USDTRY:

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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Güne 6,8623000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 6,8696000 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 6,8533940 seviyesi olarak
takip edilebilir.
Destek: 6,8413030 - 6,8343070 - 6,8292130
Direnç: 6,8533940 - 6,8584870 - 6,8654830

EURTRY:
Güne 8,0612200 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,0599990 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,9435730 seviyesi olarak
takip edilebilir.
Destek: 7,9435730 - 7,9095170 - 7,8901030
Direnç: 7,9970430 - 8,0164570 - 8,0505130

EURUSD:
Güne 1,1753500 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1731800 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1605770 seviyesi
olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1605770 - 1,1555330 - 1,1529470
Direnç: 1,1682070 - 1,1707930 - 1,1758370

XAUUSD:
Güne 1943 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1942 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons
altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1886 seviyesi olarak takip
edilebilir.
Destek: 1886 - 1872 - 1862
Direnç: 1911 - 1921 - 1936

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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BRENT:
Güne 44,02900 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 43,92850 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.
90 (212) 238 88 88

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

www.investaz.com.tr

