InvestAZ Yatırım: AB’den Çin’e Destek
Dolar/TL son iki gündür 6,98'i gören sert hareketler kaydetti. Bloomberg, bu artışı yavaşlatak için
kamu bankalarının 2 günde yaklaşık 2 milyar dolar sattığını aktardı.
Avrupa Birliği, Hong Kong'a destek olmak için bazı tedbirler içeren bir paket kabul ettiğini
duyurdu. Tedbir paketi kapsamındaki alanlar şu şekilde sıralandı: "Göç, iltica ve vize politikası,
hassas ekipman ve teknoloji ihracatı, Hong Konglu üniversitelerle akademik değişim programı ve
öğrencilere burs imkanı, sivil topluma destek, Hong Kong'la suçluların iadesi anlaşması ve diğer
alanlardaki anlaşmalar."
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not
görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

BİST 100:
Dün endeksin 1.152,70 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek
1.198,16 ve en düşük 1.152,70 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü yüzde 3,59 azalışla
tamamladı.
Destek: 1192,21 - 1188,74 - 1183,14
Direnç: 1201,28 - 1206,88 - 1210,35

Şirket Haberleri
Fade Gıda (FADE): Şirketin payları (FADE.HE) 2,40 TL fiyatla 29 – 30 Temmuz tarihlerinde
Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Halka arzın ilk günü yeterli talep gelmesi halinde
Çarşamba günü dağıtım işlemi gerçekleştirilecek. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 –
13:00 olup, halka arz için emirlerin saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmekte.
Ford Oto (FROTO): Ford Otosan, 2020 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Konsolide olmayan
verilere göre şirket, ikinci çeyrekte 280.008.000 TL net kar elde ederken, altı aylık net karını da
909.437.000 TL'ye yükseltti. Buna göre, çeyrek bazında bakıldığında şirketin 2020 2. çeyrek net
karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31 oranında azalmış oldu. Altı aylık toplam
net kar rakamları karşılaştırıldığında ise, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2'lik bir artış
gerçekleşmiş oldu.
Kent Gıda (KENT): Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, Kent Gıda (KENT) hissesinde
gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 29/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, mevcut
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"Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirlerine ilave olarak "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. Söz konusu tedbirlerin uygulanacağı son tarih ise 28/08/2020 olacak.
KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri 28/08/2020 tarihine kadar devam edecek.

USDTRY:
Güne 6,9358000 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 6,9448200 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 6,9358600 seviyesi olarak
takip edilebilir.
Destek: 6,8143200 - 6,7666400 - 6,6927800
Direnç: 6,9358600 - 7,0097200 - 7,0574000

EURTRY:
Güne 8,1531800 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,1693550 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,2070260 seviyesi olarak
takip edilebilir.
Destek: 7,9564270 - 7,8374130 - 7,7058270
Direnç: 8,2070260 - 8,3386140 - 8,4576260

EURUSD:
Güne 1,1718500 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1738500 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1808430 seviyesi
olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1667730 - 1,1583870 - 1,1527030
Direnç: 1,1808430 - 1,1865270 - 1,1949130
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XAUUSD:
Güne 1962 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1953 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons
altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1913 seviyesi olarak takip
edilebilir.
Destek: 1913 - 1884 - 1868
Direnç: 1958 - 1975 - 2004

BRENT:
Güne 43,70350 seviyesinden başlayan brent petrol şu saatlerde 43,73650 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 44,48783 seviyesi
olarak takip edilebilir.
Destek: 43,21283 - 42,42417 - 41,93783
Direnç: 44,48783 - 44,97417 - 45,76283
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