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DURGUNLUK ENDİŞELERİ PİYASA FİYATLAMALARINDA ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR
Borsa Istanbul dün %1,56 yükseliş ile 2.408,15 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 30 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks
gün içi en yüksek 2.411,10 seviyesini görürken en düşük 2.370,13 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow
Jones %0,23 , S&P 500 %0,36, Nasdaq %0,35 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,17, CAC 40 %2,03 ,DAX
%1,56 yükselişle 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.
ABD Merkez Bankası Fed’in yetkilileri yükselen resesyon endişelerine karşın parasal sıkılaştırmayı sürdürmede kararlı. Fed’in
faizleri beklentilerin üzerinde, 75 baz puan artırdığı ve gelecek toplantı için 50 veya 75 baz puanlık yeni bir artış sinyali verdiği 1415 Haziran tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ait tutanaklar dün akşam yayımlandı. Buna göre Fed yetkilileri
toplantıda ekonomiyi yavaşlatsa da, yüksek enflasyonun uzun süreli olmasını engellemek için faizleri bir süre daha artırmaktan
yana olduklarını belirttiler ve merkez bankası kredibilitesinin enflasyonun kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip olduğunu
vurguladılar. Dolayısıyla önümüzdeki toplantılarda da Fed’den sıkılaşma hamleleri gelmeye devam edecek.
Petrol fiyatlarında ise resesyon endişelerinin etkileri devam ediyor. Spot piyasada Brent petrol 100 dolar seviyesinin altına gelerek
99,55 dolar seviyesine geriledi.
Artan enerji fiyatları ve yüksek enflasyon ile birlikte ekonomilerde bir durgunluk yaşanacağı ihtimali, güvenli liman olan dolara talebi
artırdı ve Euro dolar karşısında düşüşünü bugün de sürdürerek 20 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Dolar endeksi
de 2002’den beri en yüksek seviyede 107 seviyesinden işlem görüyor.
ABD’de Haziran ayı ISM hizmet verisi 54,3 seviyesine gerilemesi beklenirken, 55,3 olarak gerçekleşti. Öte yandan imalat dışı
sipariş endeksi verisi 54,0 olan beklentiye karşı 56,1 seviyesinde gerçekleşti ve hizmet sektöründe canlanmaya işaret etti.
AMB, Euro Bölgesi’nde enflasyon rekor seviyede seyrederken 2011'den bu yana ilk faiz artırımını Temmuz ayında gerçekleştirmeyi
düşündüğünü ve Eylül ayında daha da büyük artışlar olabileceğini açıkladığı tutanaklarını paylaşacak. Bugün ayrıca, ABD’de yarın
açıklanacak işgücü göstergelerine öncü olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamı açıklanacak.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan şubat, mart aylarıyla birlikte enflasyonun kontrol altına alınacağını
bildirdi.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı yok. Yurt dışında Almanya sanayi üretimi, AMB toplantı tutanakları, ABD özel sektör
tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,56 yükselişle 2.408,15 seviyesinde tamamladı. Endekste 81 hisse yükselirken 16
hisse düşüş gösterdi. 29,94 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,33, sınai endeksi ise %0,97
yükseldi. Resesyon beklentileriyle geri çekilen endekste dün Fed tutanakları öncesi toparlanma gözlendi. Fed tutanaklarında
yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha kısıtlayıcı bir duruşun mümkün olabileceği belirtilmesi endeksteki
yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilir. Bugün ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi takip ediliyor olacak. Teknik
olarak baktığımızda dün üçüncü direnç seviyesi olarak verdiğimiz 2.410 seviyesinin hemen altında kapatan endeks, 2.400
seviyesinin üzerinde tutunabilirse güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 2.435 seviyesinin üzeri yeniden test edilebilir.
Olası geri çekilmelerde 2.385 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak kalmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 2.415 ve 2.435 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.400 ve 2.385 destek seviyeleri önem
arz ediyor.
Dirençler: 2.415 / 2.435 / 2.450
Destekler: 2.400 / 2.385 / 2.365
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,54 yükselişle 2.728,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.735,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.663,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda, dün 2.665
seviyesinin altını test eden endeks, 2.675 seviyesinden gelen alımlarla birlikte toparlanarak ilk direnç seviyesi olarak
belirttiğimiz 2.730 seviyesinin hemen altında kapattı. Kontrat 2.700 seviyesinin üzerinde tutunabilirse önümüzdeki günlerde
%32,8 Fibo seviyesi olan 2.800 yeniden görülebilir. İlk güçlü direnç seviyesi olarak ise 2.760 seviyesi karşıma çıkıyor. Olası
satışların görülmesi durumunda 2.700 seviyesinden tepki alışları görülebilir. 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 / 2.775
Destekler: 2.710 / 2.700 / 2.675
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,20 yükselişle 17,5600 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,6129
TL seviyesini görürken en düşük 17,3968 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinde devam eden yükseliş kontratta yukarı yönlü
baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki 106 seviyesinin üzerinde tutunması kontrattaki aşağı yönlü hareketleri
sınırlayabilir. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf yurtdışında ise ADP tarım dışı istihdam değişikliği ve işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketine devam eden kontrat dün
belirttiğimiz 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde kapattı. Kontrat 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunabilirse
%100 Fibo düzeltme seviyesi olan 17,86 TL seviyesi yeniden test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 17.50 TL ilk
güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,40 ve 17,45
direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 17,20 ve 17,15 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 17,60 / 17,70 / 17,86
Destekler: 17,50 / 17,40 / 17,30
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,63 düşüşle 1.747,20 seviyesinde tamamladı. Artan resesyon
endişeleriyle birlikte yükselen dolar kontrat üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerinde
kalmaya kaldığı sürece kontrattaki aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenebilir. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf yurtdışında
ise ADP tarım dışı istihdam değişikliği ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda takip ettiğimiz kısa vadeli ortalamaların altında hareket eden kontrat, önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz
1.760 doların altında kapattı. Kontrat 1.760 doların altında kaldığı sürece 1.730 dolar seviyesine doğru bir hareket görülebilir.
Kontratta bugün yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 1.750 ve 1.760 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.740 ve 1.730 destek seviyeleri önem
arz ediyor.
Dirençler: 1.750 / 1.760 / 1.775
Destekler: 1.740 / 1.730 / 1.720

7 Temmuz 2022

DESA - Şirketin İtalya’nın Floransa bölgesinde deri çanta, aksesuar ve konfeksiyon üretim tesisini kurmak amacıyla
Yönetim Kurulu Üyesi’ne yetki verildiği açıklandı..
ENSRI - Şirketin LWG tarafından Gümüş Sertifika almaya hak kazandığı açıklandı.
KRDMA - KRDMB - KRDMD - Şirket tarafından Çağ Çelik ve Karçel aleyhine açılan yönetim kurulu kararının batıl
olduğunun tespiti ve hisse senedi takas işlemlerinin eski haline iadesi davasında yerel mahkemenin davayı
reddettiği, şirketin istinaf yoluna başvuracağı açıklandı.
ORGE - Şirketin Ankara ve Kocaeli’de inşası devam eden Turkcell Veri Merkezi Projeleri'nin Elektrik İşleri'nin
yapımına yönelik olarak verdiği 4,3 milyon euro ve 26,8 milyon TL’lik teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine
sonuçlanarak sözleşme imzalandığı açıklandı.
RNPOL - Şirketin makine yatırımı için modernizasyon ve tevsi kapsamında olmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi aldığı
açıklandı.
SISE - Şirket tarafından şirket bağlı ortaklığı Şişecam Resources LP'nin halka açık paylarının satın alınması yoluyla
halka kapatılması işlemlerinin başlaması için ilgili şirket yönetimine tavsiyede bulunulmasına karar verildiği açıklandı.
SMRTG - Şirket tarafından Fotovoltaik Güneş Paneli satışı kapsamında 55,9 milyon TL tutarında sipariş alındığı
açıklandı.

TIRE - Şirketin elektrik üretim lisansına sahip olması nedeniyle OLMK’nın şirket bünyesinde birleşmesi kapsamında
birleşme öncesi EPDK’ya yapılan başvurunun onaylandığı, ancak altı ay içinde birleşmenin gerçekleşmemesi
durumunda onay talebinin reddedilmiş sayılacağı açıklandı.
YEOTK - Kuveyt’te kurulu Alghanim International General Trading & Contracting Co. WLL şirketiyle ortak girişim
olarak girilen Subiya Yüzey Suyu Rezervuarlarının Üzerine Fotovoltaik GES Tedariki, Kurulumu, İşletme ve Bakımı
ihalesinde 36,3 milyon dolarlık bedelle birinci sırada yer alındığı açıklandı.
ZOREN - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi’in Denizli’de kurmayı planladığı Tekkehamam
JES 2 JES’in önlisansının süresinin 36 ay uzatılması için EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

