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KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTIYOR
Borsa Istanbul dün %1,55 düşüş ile 2.405,98 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.475,47 seviyesini görürken en düşük 2.405,62 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %1,05 , S&P 500 %1,06, Nasdaq %0,90 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,89,
CAC 40 %0,40 yükselirken, DAX %0,31 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık seyir gözleniyor. ABD
vadelileri pozitif.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Goldman Sachs’a göre ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak teknik resesyona girebilir ancak resesyon kurumun baz
senaryosu değil.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını tamamen kesmesi
durumunda sanayi sektörünün enerji yetersizliği ile karşı karşıya kalacağını ve Euro Bölgesi ekonomisinin resesyona
girebileceğini söyledi.
JPMorgan, Türkiye’de enflasyona neden olan faktörlerde bir değişiklik olmadığını, bu nedenle fiyat dinamiklerinin
kötüleşmeye devam ettiğini vurgulayarak 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %49,5 seviyesinden %63,1’e yükselttiğini
açıkladı. Dün %78,62 seviyesinde açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından bir rapor yayımlayan JP Morgan,
“Para politikası hareketsiz kalmaya devam ederken, seçimlerin zamanlaması ve sonucu kısa vadeli enflasyon görünümü için
belirleyici olacak” değerlendirmesini yaptı. Diğer yandan risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret edilerek, 2023 yıl sonu
enflasyon tahmini d%19’dan %22,5’e yükseltti.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, HÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 38,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde
89,96 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,86 yükseldi.
Bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. ABD piyasaları bugün Kurtuluş Günü nedeniyle kapalı olacak. Almanya
tarafında ticaret dengesi verileri takip edilecek.
Yurt içinde aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında PMI verileri izlenecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,55 düşüşle 2.405,98 seviyesinde tamamladı. Endekste 25 hisse yükselirken 73 hisse
düşüş gösterdi. 26,97 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,74, sınai endeksi ise %1,79 düşüş
gösterdi. ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacminin düşük seyrettiği endekste, bayram öncesi risk almak
istemeyen yatırımcılarında oluşturduğu satış baskısı sonrası geri çekilme yaşandı. Açılışta yurtdışı piyasalarındaki karışık
seyre bağlı olarak yatay bir açılış görülebilir. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf yurtdışında ise ABD fabrika siparişleri verisi ve
BoE Başkanı Bailey’in konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 2.450 ve 2.435 destek seviyelerini kırarak
gün içinde gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapatan kontrat 50 günlük üssel ortalamasının üzerini test etse
de kalıç olamadı. 2.400 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan endekste geri çekilmenin devam etmesi durumunda 2.380
seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. 2.400 seviyesinden tepki yükselişlerinin görülmesi durumunda ise 2.435 seviyesi
ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.420 ve 2.435
direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.400 ve 2.385 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.420 / 2.435 / 2.450
Destekler: 2.400 / 2.385 / 2.370
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,37 düşerek 2.727,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.813,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.727,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli
aşağı yönlü trendine devam eden kontrat, günü gün içinde gördüğü en düşük seviyeden kapattı. Dün 10 günlük üssel
ortalaması olan 2.800 seviyesi üzerini test etse de kalıcı olamayan kontratta satış baskısının devam etmesi durumunda ilk
güçlü destek seviyesi olan 2.700 seviyesi karşımıza çıkıyor. Kontrat 2.700 seviyesinin altında kalıcı olursa geri çekilmenin
devamı söz konusu olabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2.760 seviyesi test edilebilir. Kontratta teknik göstergeler
olumsuz sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.740 ve 2.760 direnç
seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.710 ve 2.700 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.740 / 2.760 / 2.800
Destekler: 2.710 / 2.700 / 2.675
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Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,11 yükselişle 17,2272 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,2328
TL seviyesini görürken en düşük 17,0355 TL seviyesini gördü. Enflasyonun beklenenin altında gelmesi ve dolar endeksindeki
yatay harekete karşın dolar kurundan ayrışan kontratta geleceğe yönelik beklentiler belirleyici oldu. Bugün yurtiçinde veri
akışı zayıf yurtdışında ise ABD fabrika siparişleri takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda geçmekte zorlandığı seviye
olan 17,15 TL’nin üzerinde kapatan kontrat, bu seviyenin üzerinde tutunabilirse 10 günlük üssel ortalaması olan 17,33 TL
seviyesi yeniden test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 17,15 TL’den tepki alımları gelmesi beklenebilir. Kontratta teknik
göstergeler olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,25 ve 17,30 direnç
seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 17,15 ve 17,05 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 17,25 / 17,30 / 17,35
Destekler: 17,15 / 17,05 / 17,00
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,05 yükselişle 1.818,40 seviyesinde tamamladı. ABD
piyasalarının kapalı olması dolayısıyla dün sınırlı bir hareket gerçekleştiren kontratta dolar endeksindeki yüksek seyir etkili
olmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda kontratta toparlanma hareketlerinin sınırlı kaldığı görülüyor. Güçlü destek
olarak çalışan 1.813 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda tekrardan 1.805 dolar seviyesi test edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 1.823 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Kontratta yukarı yönlü bir trend oluşumundan
bahsedebilmemiz için 1.830 doların üzerinde tutunması önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 1.823 ve 1.830 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.813 ve 1.805 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.823 / 1.830 / 1.835
Destekler: 1.813 / 1.805 / 1.800
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BERA - Şirket bağlı ortaklığı Komyapı İnşaat ile TOKİ arasında Eskişehir Odunpazarı’nda 1'er Adet İlköğretim Okulu,
Ortaöğretim Okulu ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi amacıyla, sözleşme bedeli 730,0
milyon TL olan sözleşme imzalandığı açıklandı.
GESAN -Şirket ile Eksim Enerji arasında Hibrit Tipi GES Ekipmanları Temini kapsamında 1,3 milyon euroluk
sözleşme imzalandığı açıklandı. Şirket ile Başatlı Boru Profil arasında Kocaeli’de bulunan tesislere Çatı Öztüketim
GES yapılması kapsamında 1,4 milyon dolarlık anlaşma sağlandığı açıklandı.
HEKTS -Adana OSB’de 20.064 m 2 ’lik taşınmazın satın alınması ve değerleme çalışmalarının yürütülmesi
kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı. Sermaye artırımından elde edilecek fonun 1,0 milyar TL’sinin
yurt dışı yatırımlarında, 31,9 milyon TL’sinin Orhangazi tesis yatırımlarında, 225,0 milyon TL’sinin ise hammadde
tedarikinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
KLRHO -Şirket payları 7 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şirket paylarının halka arzı kapsamında
toplam arzın 1,2 katına karşılık gelen talep geldiği açıklandı.
MAGEN - Enerji Bakanlığı ile şirket arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmelerinin 2021’de imzalanması
sonrasında, şirket tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının önerildiği, projeden
toplam 15 MWe GES kapasitesine karşılık 22,5 MWp güçte santral kurulmasının planlandığı açıklandı.
MGROS - Haziran ayında 19 adet Migros, 15 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter olmak üzere 38 adet mağaza
açıldığı belirtildi.
RUBNS - Şirket payları 6 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
TOASO - Medyada yer alan habere göre şirketin Türkiye'de ürettiği hafif ticari araç modeli Doblo'nun, İspanya'daki
Stellantis fabrikasına transfer olmasının ardından Bursa'daki fabrikanın yeni yol haritası netleştiği, Stellantis ve
KCHOL arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonucunda, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve
ticari olmak üzere üç yeni model için anlaşma sağlandığı belirtilmesi sonrasın, şirket tarafından KAP’a yapılan
açıklama ile haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
TTRAK - Haziran ayında fabrika satışı %27,5 azalışla 2.129 adete, yurt dışı satışı ise %5,9 azalışla 1.530 adete
geriledi

