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InvestAZ Yatırım:  

Türkiye Ekonomisi 2. Çeyrekte %9.9 Daraldı 

 Türkiye 2. çeyrekte yıllık %9.9 küçüldü. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı 

ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım %4,0, bilgi ve iletişim 

faaliyetleri %11,0, finans ve sigorta faaliyetleri %27,8, gayrimenkul faaliyetleri %1,7 arttı. Sanayi 

%16,5, inşaat sektörü %2,7, hizmetler %25,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %16,5, 

kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri 

%18,0 azaldı. 

 Bakan Albayrak: "Yılı pozitif ayrışarak kapatacağız 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte 

kararlıyız. Hazine Bakanı sözlerine: “…2021'de pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. 'V' 

çıkışını GSYİH verilerinde göreceğiz" diyerek devam etti. 

 MÜSİAD SAMEKS Ağustos’ta 50,6'ya geriledi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi mevsim takvim etkisinden arındırılmış olarak Ağustos’ta 
önceki aya göre 4,9 puan azalarak 50,6'ya indi. Bu dönemde endekste gözlenen ivme kaybında, 
hizmet sektörü endeksinin 8,5 puan birden azalarak 47,5 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Öte 
yandan 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürmesine karşın sanayi sektörü endeksinde 
de 4,6 puan gerileme yaşandı. 

 Doğu Akdeniz konusunda kırmızı çizgi atışması. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kırmızı çizgi politikası 
uyguladıkları yönündeki ifadelerine, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı 
çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır." cevabını verdi.  

 Dünya Bankası’ndan Türkiyeye $500 milyon’luk finansman. Dünya Bankası İcra Direktörleri 
Kurulu bugün Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için sağlanacak 500 milyon ABD$ tutarında 
bir krediyi onayladı. Proje, kadın merkezli işletmeler, geri kalmış bölgelerde faaliyet gösteren 
şirketler ve 2018-2021 MY dönemini kapsayan ve üç ana stratejik alan (büyüme, kapsayıcılık ve 
sürdürülebilirlik) üzerinde odaklanan Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumlu şirketlere 
odaklanacak. 

 Çin destekli AIIB de korona virüs ile mücadele için Türkiye'ye krediyi onayladı. Çin destekli AIIB, 
korona virüs ile mücadelesi için Türkiye'ye 70 milyon Euro krediye onay verdi. Pekin destekli Asya 
Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), korona virüs salgınıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için Türkiye'ye 
70 milyon Euro (83.37 milyon dolar) borç vereceğini açıkladı.  

 Resmi Gazete'nin yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, kolonya ve dezenfektan yapımında 
kullanılan etil alkolün ithali için gümrük vergisi sıfırlandı.    
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BİST 100: 

Endeks güne 1101,78 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1087,82 seviyesini gören BİST 100 
endeksinin şu saatlerde 1089,68 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü 
hareketlerde ilk destek 1092,41 seviyesinde bulunuyor. 

Destek: 1092,41 - 1084,27 - 1073,7 

Direnç: 1111,12 - 1121,69 - 1129,83 

 

Şirket Haberleri: 

Şişecam (SISE): cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında faaliyet 
gösteren Şişecam Topluluğu'nun tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesi Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun ardından hissedarlar tarafından da onaylandı. Genel Kurullar tarafından alınan onay kararları 
sonrasında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme sürecinin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması 
bekleniyor.    

Türk Hava Yolları (THYAO): basında yer alan haberlere göre, Türk Hava Yolları ile Hava-İş sendikası 
görüşmeleri sonucu uzlaşmaya varıldığı ve söz konusu anlaşmaya göre kokpitte %50, kabin ve yer 
personelinden de %30-35 civarlarında maaş indirimi yapılacağını belirtiliyor. 

Yibitaş Yozgat (YBTAS): Piyasa koşulları nedeniyle, Şirket, Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının 
yaklaşık olarak 3(üç) aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar vermiştir. Üretim 
planlaması kapsamı neticesinde ve piyasa koşulları öngörüsü dahilinde anılan sürede klinker stokları, 
çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla devam eden 
duruştan çimento üretim ve satışları etkilenmeyecektir. 

 

USDTRY: 

Şu saatlerde 7,3423 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3267 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 7,3590 ve en düşük 7,3225 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,3796 seviyesinde. 

Destek: 7,2844 - 7,2351 - 7,1891 

Direnç: 7,3796 - 7,4256 - 7,4749 
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EURTRY: 

Şu saatlerde 8,7451 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,7125 seviyesinden başladı. Öğleden 
önceki işlemlerde en yüksek 8,7614 ve en düşük 8,7125 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,7958 seviyesinde. 

Destek: 8,7106 - 8,6538 - 8,6254 

Direnç: 8,7958 - 8,8242 - 8,8811 

EURUSD: 

Güne 1,1905 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1909 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1930 ve en düşük 1,1884 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif 
alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1948 seviyesinde. 

Destek: 1,1838 - 1,1770 - 1,1729 

Direnç: 1,1948 - 1,1989 - 1,2057 

XAUUSD: 

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1968 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1977 en düşük 
1954 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1962 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 
1934 seviyelerinde. 

Destek: 1934 - 1904 - 1884 

Direnç: 1985 - 2005 - 2035 

BRENT: 

Haftanın ilk işlem gününe 46,006 seviyesinden başlayan brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 46,58 en 
düşük 46,01 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 46,51 seviyesinde hareket eden emtiada %1,27 artış 
gözleniyor. Brent petrol için ilk direnç 46,12 seviyesinde. 

Destek: 45,56 - 45,2 - 45, 

Direnç: 46,12 - 46,32 - 46,68           
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