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FED YETKİLİLERİNDEN 75 BAZ PUAN ARTIŞ MESAJLARI YÜKSELİYOR
Borsa Istanbul dün %0,72 yükseliş ile 2.425,56 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 23 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks
gün içi en yüksek 2.428,62 seviyesini görürken en düşük 2.403,51 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow
Jones %1,12 , S&P 500 %1,50, Nasdaq %2,28 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,14, CAC 40 %1,60 , DAX
%1,97 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık seyir gözleniyor. ABD vadelileri negatif.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Fed Guvernörü Christopher Waller ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın haziran ayındaki Federal
Açık Piyasa Komitesi toplantısında olduğu gibi bu ay da 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinden yana olduklarını belirttiler. Fed’in
bu yılki toplantılarında oy hakkına sahip olan yetkililer ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarda, faiz oranlarının 40 yılın zirvesindeki
enflasyonla mücadele için “kısıtlayıcı bölgeye” yükseltilmesi ve bunun için gerekirse ekonominin yavaşlamasına göz yumulması
gerektiğini, ancak resesyon endişesi içinde olmadıklarını ifade ettiler. Fed tutanaklarında önceliğin resesyon değil enflasyon olduğu
vurgulanmıştı.
Dün AMB tutanakları Temmuz'da daha büyük bir faiz artırımı yapılmasının tartışıldığını gösterdi.
Brent petrol resesyon endişeleriyle 100 dolar seviyesinin altına gerilese de tepki alımları ile tekrardan 104 dolar seviyesine
yükselmiş durumda.
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 seviye olan 107 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) döviz varlığı olan şirketlerin kredi
kullanımına sınırlama getiren düzenlemede esnemeye gitti. Buna göre şirketler, denetçiye onaylatarak bankalara vereceği belgeyi,
yeminli mali müşavir onayıyla alabilecek. Kredi kullanmak için belge verme yükümlülüğü olan şirkete beyan esas alınarak kredi
sağlanacak. Kredi alan şirketler beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek. Kredi kartı borçları, tedarikçi finansmanı,
doğrudan borçlandırma sistemi, kapsam dışında bırakıldı
Bugün yurt içinde mayıs ayı cari denge verisi öne çıkarken, yurtdışında ise ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,72 yükselişle 2.425,56 seviyesinde tamamladı. Endekste 83 hisse yükselirken 17 hisse
düşüş gösterdi. 22,89 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,11, sınai endeksi ise %0,34 yükseldi. Bayram
öncesi risk iştahının azalmasıyla dünya borsalarının gerisinde kalan endekste bankacılık endeksindeki yükseliş endeksi destekledi.
Bugün bayram öncesi son işlem günü ve borsanın yarım gün işlem görecek olması nedeniyle endekste sınırlı bir hareket görülebilir.
Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf yurtdışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda dün güçlü destek seviyesi olan 2.400 seviyesine yaklaşan endeks, o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü gördüğü
en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Endeks 2.400 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece güçlü direnç bölgesi olan 2.4 35
ve 2.450 seviyeleri tekrardan test edilebilir. 2.400 seviyesinin alıntında oluşabilecek hareketlerde ise işlem hacminin az olmasını
beklediğimizden satışlar hızlanabilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.435 ve 2.450 direnç seviyeleri,
aşağı yönlü hareketlerde 2.415 ve 2.400 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.435 / 2.450 / 2.460
Destekler: 2.415 / 2.400 / 2.385
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,26 düşüşle 2.719,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.740,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.688,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda dün
endeksten negatif ayrışan kontrat, ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 2.700 seviyesinin altına test etse de kalıcı olmadı.
Bugün kontratın haftayı 2.700 seviyesinin üzerinde kapatıp kapatmayacağı takip ediliyor olacak. 2.700 seviyesinin altında
gerçekleşebilecek hareketlerde satışlar hızlanabilir. Yukarı yönlü oluşabilecek hareketlerde ise bayram öncesi risk iştahının
azalması nedeniyle hareketlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
2.730 ve 2.740 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.710 ve 2.700 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.730 / 2.740 / 2.760
Destekler: 2.710 / 2.700 / 2.675
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,19 düşüşle 17,5295 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,6298 TL
seviyesini görürken en düşük 17,5000 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin 107,3 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanmasıyla
birlikte kontratta sınırlı geri çekilme görüldü. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketine devam etmesi kontratta yukarı yönlü baskıyı
artırabilir. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf yurtdışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi takip ediliyor olacak.
Teknik olarak baktığımızda 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunmaya devam eden kontrat, 17,50 TL seviyesinin üzerinde
kalıcı olabilirse ilk güçlü direnç bölgesi olan 17,70 TL seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Kontrattaki yükselişin devam etmesi
durumunda %100 Fibo düzeltme bölgesi olan 17,86 TL seviyesi yeniden test edilebilir. 17,50 TL’nin altına olası geri çekilmelerde ise
17,45 TL seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
17,60 ve 17,70 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 17,50 ve 17,40 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 0,13 yükselişle 1.749,50 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin
107,3 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanması kontratta sınırlı yükselişe neden olurken Fed önceliğinin enflasyonla mücadele
olduğunu belirtmesi kontratta baskı yaratmaya devam ediyor. Bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi takip ediliyor
olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.750 doların üzerini test etse de kalıcı olamayan kontrat, 1750 doların altında kaldığı
sürece aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenebilir. Bugün gerçekleşebilecek geri çekilmelerde 1.745 dolar seviyesinden
tekrardan tepki yükselişi görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.760 dolar seviyesi önemini korumaya devam ediyor.
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
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ACSEL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
BRISA - Planlı rutin bakım duruşu sebebiyle İzmit fabrikasında 22 Temmuz’a kadar üretime ara verileceği
açıklandı.
EKGYO -Şirket projelerinden Evora İzmir'in Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 585,2 milyon TL
olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 1,13 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.İstanbul Çekmeköy 4. Etap 2.
Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin 355 milyon TL’lik sözleşmesinin
Yüklenici ile imzalandığı açıklandı. İstanbul Avcılar Firuzköy Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatı İşi’nin
sözleşmesinin 430 milyon TL’lik sözleşmesinin Yüklenici ile imzalandığı açıklandı. İstanbul Küçükçekmece
Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin gerçekleştirildiği, en yüksek
teklifin OZKGY tarafından verildiği, arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 7,8 milyar TL, arsa satışı karşılığı
şirket payı gelir oranının %30 olduğu açıklandı.
GESAN -Şirketin Başkent Elektrik tarafından ihale edilen Gazlı Hücre Köşk Alımı ihalesine 1,1
milyon dolar bedel ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı. Şirketin Toroslar Elektrik tarafından ihale edilen
Gazlı Hücre Köşk Alımı ihalesine 1,1 milyon dolar bedel ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

