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InvestAZ Yatırım:  

Borsa Yine Aynı Bariyere Takıldı 

 Borsa İstanbul endeksi yine aynı seviye üstünde duramadı. Ağustos ayında defalarca hem destek 
hem de direnç olan 1100 puan psikolojik sınır seviyesi BIST100’ü yine durdurdu. Perşembe gününü 
1100 seviyesinin hemen altında kapatan endeks, gün başlangıcında yukarı yönlü gitse de haftanın 
kapanışına yaklaşırken 1099,66’dan işlem görüyor.Cuma günü kapanışının bu seviyenin üstünde 
veya altında olması gelecek haftanın başlangıcı için büyük önem arz edebilir. 

 Ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu. 17 kurumun katıldığı Bloomberg HT enflasyon beklenti 
anketinin sonuçlarına göre, medyan beklenti TÜFE'nin aylık %1, yıllık ise %11,9 olacağı yönünde. 

 ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 184 bin 927'ye yükseldi. ABD'de yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 
927'ye yükseldi. 

 Fitch, 4 Türk şirketinin görünümlerini negatif olarak revize etti. Fitch, Türkiye'nin ülke kredi 
notunun görünümün negatif olarak revize etmesinin ardından tahvil ihraçcısı 4 Türk şirketinin uzun 
vadeli döviz cinsi IDR görünümlerini durağandan negatife çevirdi. Bu şirketler; Emlak Konut, OYAK 
Holding, Şişe Cam ve Arçelik olarak sıralandı. 

 Benzinde 15 kuruş indirim. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş 
indirime gidilecek. 

 Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. İngiltere’nin önde gelen sandviç ve kahve 
zincirlerinden Pret A Manger'in 3 bin kişinin işten çıkaracağı duyuruldu 

 Japonya'nın en uzun süre başbakanlık yapan lideri Abe istifasını açıkladı. Japonya Başbakanı Abe 
sağlık nedenlerinden dolayı 8 yıllık rekor görev süresinin ardından istifa kararı aldı. 

 

 

 

 

 

BİST 100: 

Güne 1112,88 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1113,55 en düşük 1094,84 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1099,94 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %-0,81 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 12,7302 milyar 
TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1103,43 seviyesinde. 

Destek: 1103,43 - 1097,92 - 1093,84 

Direnç: 1113,02 - 1117,1 - 1122,61 
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Şirket Haberleri: 

Doğan Holding (DOHOL): Doğanlar Yatırım Holding, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Biotrend 
Enerji'yi halka arz edecek. Doğanlar Yatırım Holding'den yapılan açıklamada, Doğtaş Kelebek'i de 
bünyesinde bulunduran holdingin başka bir iştirak olan Biotrend Enerji'yi halka arz etmek için düğmeye 
bastığı belirtildi. 

 

USDTRY: 

Güne 7,3604 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3763 en düşük 7,2810 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3399 seviyesinde hareket eden kur günü %-0,27 azalışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3190 seviyesinde. 

Destek: 7,3190 - 7,2786 - 7,2473 

Direnç: 7,3908 - 7,4221 - 7,4625 

EURTRY: 

Haftanın son işlem gününe 8,6974 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7456 en 
düşük 8,6822 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7253 seviyesinde hareket eden kur günü %0,28 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,7401 seviyesinde. 

Destek: 8,6533 - 8,6058 - 8,5665 

Direnç: 8,7401 - 8,7794 - 8,8269 

EURUSD: 

1,1822 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1921 en düşük 1,1811 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1888 seviyesinde hareket eden parite günü %0,56 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1895 seviyesinde. 

Destek: 1,1756 - 1,1690 - 1,1617 

Direnç: 1,1895 - 1,1968 - 1,2034 

XAUUSD: 

Güne 1931 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1965 en düşük 1923 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1958 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,47 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons  
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altın için ilk direnci 1967 seviyesinde. 

Destek: 1901 - 1872 - 1834 

Direnç: 1967 - 2005 - 2034 

BRENT: 

Haftanın son işlem gününe 45,59 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 45,94 en 
düşük 45,39 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,68 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,07 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 46,31 seviyesinde. 

Destek: 45,05 - 44,44 - 43,78 

Direnç: 46,31 - 46,97 - 47,58          
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