InvestAZ Yatırım: Piyasalar FED’in Kararını Bekliyor
TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri
açıklandı. Dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 17 azalarak, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi.
Önceki ayki seviyesi 3.43 milyar dolar idi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2019'da yüzde
77,2 iken, yüzde 82,6'ya yükseldi. Türkiye'nin ihracatı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalatı yüzde 8,3 artışla 16 milyar 308 milyon
dolar olarak gerçekleşti.
Fed bugün Türkiye saatiyle 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell da
toplantıdan yarım saat sonra basın toplantısı gerçekleştirecek. Piyasalar yön bulmak için Kongre'de
ele alınacak yardım paketini ve Fed'in para politikası kararını bekliyor. ABD Merkez Bankası'nın
alacağı faiz kararının genişleme yanlısı bir duruş sergileyeceği, muhtemelen daha yüksek
enflasyona göz yumacağı tahmin ediliyor. Doların değer kaybedeceği düşünülürken, reel tahvil
getirilerin daha da gerileyeceği düşünülüyor.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) küresel havayolu sektöründe yolcu trafiğinin kriz
öncesi seviyelere dönmesinin 2024'e sarkacağını söyleyerek tahminlerini düşürdü.

BİST 100:
Endeks güne 1156,04 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1130,06 seviyesini gören BİST
100 endeksinin şu saatlerde 1148,58 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı
yönlü hareketlerde ilk destek 1137,55 seviyesinde bulunuyor.
Destek: 1137,55 - 1122,39 - 1092,09
Direnç: 1183,01 - 1213,31 - 1228,47
Şirket Haberleri
Akbank (AKBNK) (Nötr): Akbank'ın 2Ç2020'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %21,1,
bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %24,1 oranında artarak 1.586mn TL'ye yükselmiş ve piyasa
beklentisi olan 1.498mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir.
Tekfen Holding (TKFEN (Negatif): Tekfen'in 2020 yılının ikinci çeyrek ana net dönem karı
98,2mn TL ile piyasa beklentisinin altında kaldı. Tekfen'in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki
yılın aynı dönemine göre %28,5 oranında gerileyerek 2.658mn TL'ye inmiştir. Buna bağlı olarak
brüt kar %37,6 oranında daralarak 355,5mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı da %15,3'ten %13,4'e
gerilemiştir. Şirketin faaliyet karı %76,7 oranında azalarak 100,5mn TL'ye inmiştir. 86,7mn TL'lik
vergi gideri sonrası, 2Ç2020'de 98,2mn TL ana ortaklık net dönem karı oluşmuştur. Şirket'in
FAVÖK'ü de ikinci çeyrekte 225mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte
Tekfen'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 145,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 1.181,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
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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TOFAŞ (TOASO (Pozitif): Şirket'in 2020 ikinci çeyrek net dönem karı 288,5mn TL ile piyasa
beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç2019'daki net dönem karı da 408,5mn TL idi.
Şirketin satış gelirleri 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,3 oranında azalmış ve
3.051mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %44,8 oranında azalmış ve 2.566mn TL'yi göstermiştir.
Şirketin toplam brüt karı %26,3 oranında azalarak 495,1mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise
3,5 puan artışla %16,2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 2Ç2020'de 25,9mn TL gider
kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da ikinci çeyrekte 306,5mn TL faaliyet karı oluşmuştur.
Bizim Toptan (BIZIM) (Nötr): Şirketin 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 7mn TL'lik piyasa
beklentisine paralel 7,4mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç2019'da Şirket 6,7mn TL net dönem karı
kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 oranında
artarak 1.328mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %20,4 oranında artarak 1.192mn TL'ye
yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar 2Ç2019'a göre %1,3 oranında artarak 136mn TL'ye
ulaşmıştır. Faaliyet karı ise 19,7mn TL olmuştur.
Burçelik (BURCE): Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, Burçelik (BURCE) hissesinde
gerçekleşen işlemler nedeniyle BURCE payında 29/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle
mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri
uygulanacak. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih ise 28/10/2020 olacak.
Petrokent (PKENT): Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, Petrokent (PKENT) hissesinde
gerçekleşen işlemler nedeniyle PKENT payında mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve
"Brüt Takas" önleyici tedbirlerine ilave olarak, 29/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek
Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması"
önleyici tedbirleri uygulanacak. Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek
fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan
miktar değerleri yayımlanmayacak. PKENT payında "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir
Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" tedbirlerinin uygulanacağı son tarih
28/08/2020 olacak. Ayrıca, PKENT payında 13/07/2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan
"Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri ise 12/10/2020 tarihine kadar
devam edecek.

USDTRY:
Şu saatlerde 6,9576500 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 6,9358000 seviyesinden
başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 6,9629950 ve en düşük 6,9310000 seviyelerini gören
kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 6,9898670 seviyesinde.
Destek: 6,8669670 - 6,8000340 - 6,7440670
Direnç: 6,9898670 - 7,0458330 - 7,1127670

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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EURTRY:
Şu saatlerde 8,1937000 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,1531800 seviyesinden
başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,2010700 ve en düşük 8,1295600 seviyelerini gören
kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,2130570 seviyesinde.
Destek: 8,0677370 - 7,9823130 - 7,9224170
Direnç: 8,2130570 - 8,2729530 - 8,3583770
EURUSD:
Güne 1,1718500 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1750700 seviyelerinde hareket
ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1769650 ve en düşük 1,1714100
seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde
ilk direnç 1,1761030 seviyesinde.
Destek: 1,1685230 - 1,1654070 - 1,1609430
Direnç: 1,1761030 - 1,1805670 - 1,1836830
XAUUSD:
Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1962 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1964
en düşük 1948 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1959 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons
altın için ilk destek 1917 seviyelerinde.
Destek: 1917 - 1875 - 1843
Direnç: 1992 - 2023 - 2066
BRENT:
Haftanın üçüncü işlem gününe 43,70350 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en
yüksek 44,21550 en düşük 43,58150 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 44,15650 seviyesinde hareket
eden emtiada yüzde 1,22 artışla gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 44,16383 seviyesinde.
Destek: 43,24783 - 42,87017 - 42,33183
Direnç: 44,16383 - 44,70217 - 45,07983

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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