InvestAZ Yatırım:

Borsa Haftaya Sert Düşüşle Başladı








Sabah açılışta artıda olan Borsa İstanbul Endeksi günü %2.01 düşüşle kapamaya hazırlanıyor.
Türkiye ekonomisi 2. Çeyrek GSYH verisi beklentilere paralel -%9.9 olarak açıklandı. Sabah artıya
geçen endekste hemen ardından satış baskısı başladı ve o baskı gün boyu artarak devam etti.
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de diyalog ve barışçı çözüm çağrısı. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de
diyalog ve barışçı çözüm çağrısı yapan Avrupa Komisyonu, aksi takdirde yeni yaptırımların yolda
olacağı uyarısında bulundu. AB bakanlarının cuma günü Berlin'de düzenlediği gayriresmi
toplantıda Doğu Akdeniz krizi de ele alınmış ve Türkiye'ye yeni yaptırımlar gündeme gelmişti.
AB, Türkiye'yi 'riskli ülkeler' listesinden çıkarmadı. Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa
Komisyonu'nun 15 günde bir yenilenen seyahat tavsiyeleri listesi, 1 Eylül itibarıyla yeniden
düzenlendi. Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar yine kaldırılmadı.
TCMB ile Libya MB arasında mutabakat zaptı imzalandı.
ABD'de hisseler haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi,
100 puana yakın değer kaybetti ve %0,33 kayıpla 28.558,31 puandan işlem gördü.
Gelişen piyasa fonlarına 68.3 milyon dolarlık giriş oldu. Yatırımcılar gelişen piyasa hisse senedi
ve tahvillerine yatırım yapan Borsa yatırım fonlarına (ETF) geçen hafta 68.3 milyon dolarlık giriş
gerçekleşti.

BİST 100:
Güne 1101,78 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1102,38 en düşük 1076,07
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1077,78 seviyesinde hareket ediyor.
Günü %-2,07 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 12,3438 milyar
TL seviyesinde. Endeksin ilk desteği 1092,41 seviyesinde.
Destek: 1092,41 - 1084,27 - 1073,7
Direnç: 1111,12 - 1121,69 - 1129,83
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:
Otomobil satışlarında matrah dilimleri yeniden belirlendi, en alt iki dilim dışında ÖTV artırıldı. Tofaş
hisseleri yeni otomobil satışlarından alınan özel tüketim vergisi matrahlarının yükseltilmesi kararının
ardından güne %3'ün üzerinde yükselişle başladı. Karar Doğuş Otomotiv hisselerine de %4'ün düşüş getirdi.
Binek otomobil gamının neredeyse tamamını ithal eden Ford Otosan ise %4’ün üzerinde kayıp gösterdi.
AVOD Gıda (AVOD): Çorum’daki maden sahası içerisinde Mangan cevherine rastlandığını açıkladı. Şirket
tüm izinlerin alındığını ve üretime başlandığını duyurdu. İşte konuyla ilgili olarak KAP’a yapılan açıklama:
“Bağlı ortaklığımız Avod Altın bünyesinde bulanan Çorum Boğazkale' deki maden sahamızda Bakır
cevherleşmesinin yanısıra, bulunan "Mangan" cevherimiz için çalışmalara başlanmıştır. Tüm izinler
tamamlamış olup, cevherin üretimi safhasına geçilmiştir. Üretim planlaması yapılan cevherin 45-60 günlük
bir süreçte satışa geçilmesi düşünülmektedir.”

USDTRY:
Güne 7,3267 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,3590 en düşük 7,3225
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,3521 seviyesinde hareket eden kur günü %0,25 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,3796 seviyesinde.
Destek: 7,2844 - 7,2351 - 7,1891
Direnç: 7,3796 - 7,4256 - 7,4749
EURTRY:
Haftanın ilk işlem gününe 8,7125 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,7844 en
düşük 8,7125 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,7829 seviyesinde hareket eden kur günü %0,18 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 8,7958 seviyesinde.
Destek: 8,7106 - 8,6538 - 8,6254
Direnç: 8,7958 - 8,8242 - 8,8811
EURUSD:
1,1905 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1948 en düşük 1,1884
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1946 seviyesinde hareket eden parite günü %0,33 artışla kapatmaya
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1948 seviyesinde.
Destek: 1,1838 - 1,1770 - 1,1729
Direnç: 1,1948 - 1,1989 - 1,2057
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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XAUUSD:
Güne 1968 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1977 en düşük 1954 seviyelerini gördü.
Şu saatlerde 1971 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,32 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons
altın için ilk direnci 1985 seviyesinde.
Destek: 1934 - 1904 - 1884
Direnç: 1985 - 2005 - 2035
BRENT:
Haftanın ilk işlem gününe 46,01 seviyesinden başlayan brent petrol gün içerisinde en yüksek 46,59 en
düşük 45,89 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,03 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,23 artışla
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 46,12 seviyesinde.
Destek: 45,56 - 45,2 - 45,
Direnç: 46,12 - 46,32 - 46,68

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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