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KÜRESEL PİYASALARDA MERKEZ BANKASI HAFTASI
Borsa Istanbul günü %1,06 düşüş ile 2.382,44 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.421,18 seviyesini görürken en düşük 2.375,00 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %2,15 , S&P 500 %1,92, Nasdaq %1,79 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,69, DAX
%2,76 ve CAC 40 %2,04 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
ABD’de Cuma günü açıklanan haziran ayı perakende satışlar verisi %1 ile beklentilerden güçlü artsa da daha sonra açıklanan
Michigan Üniversitesi verileri ABD’de uzun vadeli tüketici enflasyonu beklentilerinin Temmuz başında düştüğünü gösterdi.
Buna göre gelecek 5-10 yıl için enflasyon beklentisi %2,8 ile tahminlerin altında açıklandı.
Enerji ve gıda temini nedeniyle artmaya devam eden enflasyon Fed’in yanı sıra diğer majör merkez bankalarına da faiz
artırımı için ana neden oluşturuyor. Bu hafta piyasalar Fed’in temmuz kararını etkileyebilecek şirket finansal sonuçlarına,
ECB’nin beklenen faiz kararına ve temmuza ilişkin öncü PMI verilerine odaklanacak. Bu hafta Japonya (BoJ), Avrupa (AMB),
Türkiye, Endonezya, Ukrayna ve Güney Afrika merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak.
Enerji darboğazı nedeniyle resesyon endişeleri devam ederken, özel sektörün ve sanayinin nasıl etkilendiğini ise haftanın
son işlem gününde açıklanacak PMI verilerinde belirginleşmeye devam edecek
Perşembe günü enflasyon verisinin ardından beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD ÜFE verisi de 100 baz puanlık faiz
artırımının fiyatlamalara yansımasına neden oldu. Dolar endeksi 108,75 ile son 20 yılın zirvesine çıkarken bu sabah hafif
geri çekilmeyle 107,79 seviyesinden işlem görüyor. ECB’nin bu hafta açıklayacağı faiz kararında, Fed'in gerisinde
kalabileceği ihtimali bir süredir satış ağırlıklı bir seyir izleyen EUR/USD paritesi, 1,000 seviyesinin altında 0,9998 seviyelerine
kadar geri çekilirken bu sabah 1,0098 seviyesinden işlem görmekte.
Bugün yurt içinde bütçe dengesi takip edilecek. Yurt dışında önemli veri akışı bulunmuyor. İşsizlik haklarından yararlanma
başvuruları, ÜFE verisi ve FED üyesi Waller’ın konuşması takip ediliyor olacak.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,06 düşüşle 2.382,44 seviyesinde tamamladı. Endekste 36 hisse yükselirken 61 hisse düşüş
gösterdi. 26,74 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,11 yükselirken sınai endeksi ise %0,91 düşüş
gösterdi. Bankacılık endeksinin sınırlı yükselişi endeksi desteklerken kimya ve ulaşım sektörlerindeki geri çekilme endeksteki
kayıpları derinleştirdi. Geçen haftayı %2,12 düşüşle kapatan endekste, yükselen enflasyonla birlikte resesyon beklentileri baskı
oluşturmaya devam ediyor. Asya’nın alıcılı işlem görmesi açılışta endeksteki risk iştahını artırabilir. Bugün yurtdışında veri akışı
zayıf, yurtiçinde ise bütçe dengesi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda güçlü destek bölgesi olan 2.370 seviyes inde
destek bulmaya devam eden endeks, 2.400 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısının devam edeceğini düşünüyoruz.
Endeks 2.400 seviyesinin üzerine atabilirse 2.435 seviyesi bu hafta test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.400 ve 2.410 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.370 ve 2.360 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.400 / 2.410 / 2.435
Destekler: 2.370 / 2.360 / 2.345

18 Temmuz 2022

Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,81 düşüşle 2.596,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en
yüksek 2.648,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.580,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda akşam seansı öncesi
2.580 seviyesine kadar geri çekilen kontrat, akşam seansında gelen sınırlı alımlarla birlikte günü 2.600 seviyesinin hemen altında
kapattı. Satış baskısının devam ettiği kontratta geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2.560 seviyesi takip ediliyor olacak. 2.560
seviyesinin altında oluşabilecek kapanışlarda satışlar hızlanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde kontrat, 2.600 seviyesinin üzerinde
tutunabilirse ilk güçlü direnç seviyesi olarak 2.640 seviyesi karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.615 ve 2.625 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.580 ve 2.560 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.615 / 2.625 / 2.640
Destekler: 2.580 / 2.560 / 2.550
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,08 düşüşle 17,7002 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,7377 TL
seviyesini görürken en düşük 17,6700 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin Perşembe günü 109 seviyesini aşması ve Türkiye CDS
priminin 900 seviyesine kadar yaklaşması kontrattaki baskıyı artırmasına karşın kontrat haftayı sınırlı yükselişle tamamladı. Bugün
veri akışı zayıf, yurt içinde bütçe dengesini takip edeceğiz. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısına kadar
yatay fiyatlamanın devamını görebiliriz. Teknik olarak baktığımızda 17,75 TL seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan kontratta 17,75
TL seviyesinden tepki satışlarının devam etmesi durumunda 17,65 TL seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken
yukarı yönlü hareketlerde ise %100 Fibo düzeltme bölgesi olan 17,86 TL seviyesinden tepki satışları görülebilir. Kontrat 10 günlük
üssel ortalamasının üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 17,75 ve 17,80 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 17,65 ve 17,60 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 17,75 / 17,80 / 17,86
Destekler: 17,65 / 17,60 / 17,50
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,67 düşüşle 1.721,15 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin
109 seviyesinin üzerini test etmesi ve ABD TÜFE verisi sonrası Fed’in daha şahin bir tutum sergileyebileceği beklentisi sonrası
kontratta geri çekilme devam etti. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü trendine devam eden kontrat, güçlü direnç seviyesi
olarak gördüğümüz 1.730 dolar desteğini aşağı yönlü kırarak gün için 1.708,75 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Geri
çekilmelerin devam etmesi durumunda 1.700 dolar seviyesini ilk güçlü destek bölgesi olarak takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 1.730 dolar seviyesinden tepki satışları görülebilir. Dalgalanmanın yüksek olduğu kontratta teknik göstergeler
ağırlıklı olarak olumsuz sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.720 ve
1.730 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.715 ve 1.710 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.720 / 1.730 / 1.745
Destekler: 1.715 / 1.710 / 1.700
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AKSEN - Şirkete bağlı bağlı Aksa Enerji Kazakistan şubesinin Kazakistan Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen 240 MW
kurulu güce sahip olacak Kyzykorda kombine ısı ve enerji santrali kapasite ihalesini kazandığı açıklandı.
RUBNS - Genel Müdür Selami Karaağaç ve Genel Müdür Yardımcısı Halit Ünal tarafından gerçekleştirilen satış
kapsamındaki karın tamamının şirkete iade edildiği açıklandı.
TUKAS - Niğde’de salça işletmesi deneme üretimleri sonucunda seri üretime hazır hale getirildiği, ve fabrikanın üretime
başladığı açıklandı.
YEOTK - Şirket ile bir müşterisi arasında 775.000 euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.

