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PİYASALARDA RESESYON BASKISI SÜRÜYOR
Borsa Istanbul dün günü %0,14 yükseliş ile 2.405,36 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 36,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.427,63 seviyesini görürken en düşük 2.427,63 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %0,30 , S&P 500 %0,18, Nasdaq %0,44 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,96, DAX %1,69,
CAC 40 %1,80 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre kişisel gelirler yüzde 0,5 ile tahminlere paralel artarken harcamalar yüzde 0,9'dan yüzde
0,2'ye gerileyerek yüzde 0,4'lük beklentinin altında kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 25 Haziran'da sona eren haftada 2 bin düşüşle 230 bin
beklentiye karşılık 231 bin oldu.
OPEC+ toplantısı sonucunda Ağustos ayı için günlük 640 bin varil üretim artış kararı alınırken ulaşılması halinde pandemi öncesi
üretim seviyelerine geri dönülmüş olacak. Petrol piyasasında resesyon endişelerine bağlı olarak aşağı yönlü baskı devam ediyor.
An itibariyle Brent spot piyasada 108 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini sabit tutma kararı aldığı toplantının bugün yayımlanan özetlerinde getiri eğrisine vurgu
yaptı. Uzun vadeli tahvil faizlerinin politika faizine yakınsadığına işaret eden TCMB, “Getiri eğrisinin para politikasının etkinliğini
artıracak şekilde bütün vadelerde aşağı kaydığı izlenmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye mayıs ayında yaklaşık 30 milyar dolar ithalata karşılık, yaklaşık 19 milyar dolar ihracat yaptı. 5 aylık dönemde ise 43,2
milyar dolar dış ticaret açığı oluştu. Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 10 milyar 605 milyon
dolara çıktı.
Türkiye brüt dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 451.2 milyar dolar, GSYH'ye oranı yüzde 56.8 oldu. Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 56,8 oldu.
ABD Başkanı Biden NATO Liderler Zirvesi'nin son oturumunun ardından açıklamalarda bulundu. Biden "Türkiye'ye F-16'yı
satmalıyız. Ben Aralık ayından bu yana pozisyonumu da çok değiştirmedim. Kongre'nin onayına ihtiyaç var ve alacağımızı da
düşünüyorum." dedi
Bugün yurt içinde ve yurtdışında PMI rakamları takip ediliyor olacak. Aynı zamanda Euro Bölgesi enflasyon verisi takip edilecek.

10:00

Türkiye

*

10:55

Almanya

***

Almanya PMI

11:30

İngiltere

***

İngiltere İmalat PMI

12:00 Euro Bölgesi

***

Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)

17:00

***

ABD İmalat PMI

ABD

İmalat PMI

49,2

Haziran

52,00%

54,8%

Haziran

53,4

54,6

Haziran

8,4

8,10

Haziran

54,9

56,1

Haziran

1 Temmuz 2022

Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,14 yükselişle 2.405,25 seviyesinde tamamladı. Endekste 39 hisse yükselirken 57
hisse düşüş gösterdi. 36,52 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,14, sınai endeksi ise %0,16
yükseliş gösterdi. Küresel piyasalarda oluşan satış baskısı sonrası öğleden sonra geri çekilen endeks, Cumhurbaşkanı
Erdoğan – Biden görüşmesine yönelik olumlu beklentilerle küresel piyasalardan pozitif ayrışarak yatay seviyeden kapattı.
Bugün PMI verileri ve Avrupa TÜFE verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün güçlü destek seviyesi olarak
belirttiğimiz 2.370 seviyesine kadar geri çekilen endeks o bölgeden gelen alımlarla birlikte 2.425 seviyesinin üzerini test etti.
Endeks 2.400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 2.435 seviyesi yeniden test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.385 ve
2.370 seviyeleri önemini korumaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.420 ve
2.435 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.385 ve 2.370 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.420 / 2.435 / 2.450
Destekler: 2.385 / 2.370 / 2.350
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,02 yükselişle 2.762,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.793,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.702,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 100
günlük üssel ortalamasının altında kapatan kontrat, 100 günlük üssel ortalamasının altında kaldığı sürece 2.700 seviyesi
tekrardan test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.800 seviyesinden tepki satışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.775 ve 2.790 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.745 ve 2.730 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.775 / 2.790 / 2.800
Destekler: 2.745 / 2.730 / 2.700
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,12 düşüşle 17,0844 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,1968
TL seviyesini görürken en düşük 16,9652 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin 105 seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte
kontrattaki hareketlilikte sınırlı kaldı. Türkiye CDS priminin 840 seviyesinin üzerinde olması kontratta baskı oluşturmaya
devam ediyor. Bugün yurtiçi ticaret açığı verisi yurtdışında ise ABD PMI verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda
17,15 TL seviyesini aşmakta zorlanan kontratta aşağı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda %61,8 Fibo düzeltme bölgesi
olan 16,94 TL seviyesinden tepki alışları görülebilir. 17,15 TL seviyesinin aşılması durumunda ise ilk güçlü direnç seviyesi
olarak 17,25 TL seviyesi karşımıza çıkıyor. Kontrat 16,94 TL seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin
devamı beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,15 ve 17,25 direnç seviyeleri, aşağı
yönlü hareketlerde 17,00 ve 16,94 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 17,15 / 17,25 / 17,35
Destekler: 17,00 / 16,94 / 16,85
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,44 düşüşle 1.824,50 seviyesinde tamamladı. ABD kişisel tüketim
harcamaları beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen altına olan talep sınırlı kalmaya devam ediyor. Dolar endeksinin 105
seviyesinin altında kapatmasına rağmen kontrattaki tepki hareketlerinin sınırlı hareketi bugünde devam edebilir. Teknik olarak
baktığımızda 1.830 dolar olan güçlü destek seviyesinin altına sarkan kontrat, 1.830 doların altında kaldığı sürece 1.815 dolar
seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. Satışların devam etmesi durumunda ise 1.807 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.
1.830 dolar seviyesinin üzerinde oluşacak fiyatlamalarda 1.835 dolar seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.830 ve 1.835 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.820 ve 1.815
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.830 / 1.835 / 1.840
Destekler: 1.820 / 1.815 / 1.807
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Koroplast’ ın 78.500.000 adet payının pay başına 4,68 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
AGHOL - Anadolu Restoran paylarının tamamının Boheme’ye 54,5 milyon dolara satışının tamamlandığı, satış
sonucunda 853,6 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
ARDYZ -İleri savunma teknolojileri ile öz savunma sistemleri geliştirilmesi için şirket kurulmasına karar verildiği
açıklandı.
DARDL - Şirketin %100 pay sahibi olduğu Dardanel Dağıtım’ın Milli Savunma Bakanlığı'ndan 308,5 milyon TL’lik
ihale kazandığı açıklandı.
DOHOL - Öncü Girişim tarafından KAREL’in 728,8 milyon TL’ye satın alınması sonrasında, pay alım
yükümlülüğünün doğması kapsamında pay başına fiyatın 11,45 TL olarak belirlendiği açıklandı.
ENJSA -Şirketin %100 pay sahibi olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri’nin %94 pay sahibi olduğu Eşarj Elektrikli
Araçlar Şarj’ın EPDK kararı ile şarj ağı işletmeci lisansını (Haziran 2067) aldığı açıklandı.
GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin balkan ülkelerinde yerleşik bir firmadan farklı OG
Projelerinde kullanılmak üzere 557.459 dolara bedelli Transformatör siparişi aldığı açıklandı.
KOZAL - Şirket tarafından 6 yıllık dağıtılabilir karı üzerinden 2,68 milyar TL brüt karını temettü olarak dağıtma
kararı aldığı ve temettüyü Genel Kurul Yetkisine sahip TMSF’nin onayına sunacağı açıklanırken, brüt temettü
yaklaşık %10,3 temettü verimine işaret etmekte.
KLRHO - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.
PGSUS - Şirketin Airbus ile 2012 yılında imzaladığı 2017 ve 2021 yıllarındaki tadiller ile toplam 106 adet yeni uçağı
kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, 8 adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi
konusunda Airbus ile anlaşmaya vardığı açıklandı.
SISE - Şirket paylarının geri alınması programının devam edilmesine ve şirket sermayesinin %4,90’ına karşılık
gelen paylar için 150.000.000 adet pay için 3 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklanırken, karar Genel
Kurul onayına sunulacak.

