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InvestAZ Yatırım: 

                                                  Kısa Çalışma Ödeneğinde İki Ay Daha 

Gün ortasında borsalar alıcılı seyirde devam ediyor. Küresel piyasalarda da alış ağırlıklı işlemler dikkat 

çekerken, Dow Jones Endeksi Vadeli seansta rekor seviyelerden işlem görüyor. Gün içinde Zafer Sönmez’in 

istifasının ardından Türkiye Varlık Fonu(TVF) Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel 

Müdürlüğü’ne Salim Arda Ermut getirilmesi yurt içi gündemin ana gündem maddelerindendi. Döviz 

piyaslarında ise öğle saatlerinde düşüş yaşanıyor. Dolar kuru 7,65 seviyesinin altına gerilerken, Euro 9,10 

civarında seyrediyor. 

Satır Başları: 

 Borsalar Gün Ortasında Alışta BIST100 %0,90 artışla 1.544 seviyesinden işlem görürken, BIST30 

%1,02 yükselerek 1.632 seviyesine geldi. Döviz kurları bugün gerileme kaydetti. Dolar kuru 7,66 

seviyesinden işlem görürken, Euro 9,12 civarında seyrediyor. Brent petrol ise 68,82 $ seviyesinden 

işlem görüyor. 

 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma 

yasağı 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı. 

 Benzin fiyatının bu gece 30 kuruş, motorinin de ertesi gün 30 kuruş artması bekleniyor. Eşel mobil 

gereği zamlar pompaya yansımayacak ve ÖTV'den düşülecek. Bu zamlarla birlikte devletin ÖTV 

alacağı benzinde 1 TL 10 kuruşa çıkacak. 

 Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk “İlk başta sadece akıllı telefon üretmeye 

odaklanacağız. Öte yandan diğer ürünlerimiz üzerinde çalışıyor ve üretim konusunda fizibilite 

araştırması yapıyoruz. Özellikle TV üretim fırsatları üzerinde çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı. 

 Bitcoin fiyatı yeniden 54 bin doları aştı, piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. 

 

BIST 100  

Güne 1.542 seviyesinden başlayan BIST100 öğleden önce en yüksek 1.545 seviyesini gören BİST100 endeksi 

şu saatlerde ise 1.543 seviyesinden işlem görmekte.  

Destek: 1.535 

Direnç: 1.545 

 

Şirket Haberleri: 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil 

Lojistik kapsamında "Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da "Solar Depo" olarak inşa etmeye 

devam edilmektedir. 

Depo gelirlerimizi artırmak amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, İstanbul Tuzla Orhanlı'daki depomuzun 

çatısının üzerine 03/07/2020 tarihinde 1.etabı kurulan yeni GES tesisinin, 1.320 kW gücünde 2.etabı 
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kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte çatılarımızın üzerindeki GES Tesisi toplamı 18.66 MW gücüne ulaşmış 

olacaktır. 

 

USDTRY 

Gün ortasında 7,6573 seviyesinden işlem gören USD/TRY kuru güne 7,7504 seviyesinden başladı. Sabah 

saatlerinde en yüksek 7,7829 ve en düşük 7,6511 seviyelerini gören Dolar kuru  hafif satıcılı 

seyrediyor.Dolar kurunda  aşağı yönde ilk destek 7,6100 seviyesinde. 

Destek: 7,6100 - 7,5700 

Direnç: 7,7400 - 7,8300 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,1151 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,1965 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,2271 ve en düşük 9,0931 seviyelerini gören kur  hafif satıcılı seyrediyor. Kur 

için  aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,0600 seviyesinde. 

Destek: 9,0600 - 9,0100 

Direnç: 9,2000 - 9,2800 

EURUSD 

Güne 1,1845 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1897 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1898 ve en düşük 1,1836 seviyelerini gören EUR/USD paritesi  hafif 

alıcılı seyrediyor. Parite için  yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1900 seviyesinde. 

Destek: 1,1900 - 1,1800 

Direnç: 1,1900 - 1,1900 

ALTIN 

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 1.681 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.703 en düşük 

1.680 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.697 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 

1.711 seviyelerinde. 

Destek: 1.688 – 1.672 

Direnç: 1.711 – 1.719 

BRENT 

Haftanın ikinci işlem gününe 68,01 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 68,99 

en düşük 67,62 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 68,72 seviyesinde hareket eden emtiada %0,7 artışla 

gözleniyor.      
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