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BRENT PETROL YENİDEN 100 DOLARIN ÜZERİNDE
Borsa Istanbul dün günü %2,89 yükseliş ile 2.451,27 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 25 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.451,27 seviyesini görürken en düşük 2.401,91 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %0,69 , S&P 500 %0,84, Nasdaq %0,81 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,90, DAX %0,74
ve CAC 40 %0,93 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Apple Inc ve Goldman Sachs, işe alımları ve harcama planlarını yavaşlatma kararı aldı. Bu durum, önümüzdeki aylarda ABD’nin
resesyona girebileceği endişesinin şirketleri etkilemeye başladığının bir göstergesi olabilir. Apple Inc., potansiyel bir ekonomik
yavaşlama ile başa çıkabilmek için önümüzdeki yıl bazı birimlerinde işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.
Mevcut ekonomik konjonktürde tedbir amaçlı alınan bu kararda şirket, değişikliğin tüm birimleri kapsamayacağını belirtti.
ABD’de açıklanan yüksek haziran ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalar Fed’in bu ay 100 baz puan faiz artırabileceğini
fiyatlamaya başlamıştı. Ancak Bloomberg Economics’e göre son ekonomik göstergeler, Fed’in 27 Temmuz’daki toplantısında 75
baz puanlık bir artışa gitmesinin daha uygun olacağına işaret ediyor. Fed’in şahin üyeleri de 75 baz puanlık faiz artışının u ygun
olacağı görüşünde.
Brent petrol haftanın ilk işlem gününe 100 dolar seviyesinin altında başlasa da piyasada özellikle arz endişelerinin etkili olması,
Suudi Arabistan'ın Biden'e petrol üretiminde net bir taahhütte bulunmaması ve Kanada'dan ABD'ye gelen petrol akışında yaşanan
kesintiler fiyatlamalar üzerinde etkili olan temel faktörler arasında yer alıyor. Bu sabah brent petrol 105 dolar seviyesinden işlem
görüyor.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayına ilişkin Merkezi Yönetim bütçe dengesini açıkladı. Buna
göre haziranda Merkezi Yönetim bütçesi 31,1 milyar TL'lik açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Haziran döneminde 93 milyar
560 milyon TL fazla verirken Haziranda faiz dışı denge ise 18,29 milyar TL açık verdi.
Yurt içinde konut satışları ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin izleneceği günde, yurt dışında Euro Bölgesi enflasyon rakamları
ile ABD konut başlangıçları takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı üçlü zirve de yakından izlenecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 2,89 yükselişle 2.451,27 seviyesinde tamamladı. Endekste 88 hisse yükselirken 12 hisse
düşüş gösterdi. 25,3 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %4,36, sınai endeksi ise %3,17 yükseliş gösterdi.
Yurtdışında yaşanan pozitif seyir ve bilanço beklentileriyle birlikte endekste dün yükseliş görüldü. Kapanışa doğru ABD piyasalarının
satıcılıya dönmesi ve Asya'nın bu sabah karışık seyretmesi endeksteki risk iştahını bastırabilir. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf
yurtdışında ise AB TÜFE, ABD İnşaat İzinleri ve BoE Başkanı Bailey’nin konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda
güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 2.450 seviyesinin üzerinde kapatan endeks, bu seviyelerin üzerinde tutunabilirse 2.475
seviyesi ilk aşamada yeninden test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.435 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.475 ve 2.485 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.435 ve 2.410 destek
seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.475 / 2.485 / 2.500
Destekler: 2.435 / 2.410 / 2.400
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 3,86 yükselişle 2.693,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.710,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.605,00 seviyesini gördü. Akşam seansında gelen sınırlı
satışlarla birlikte 2.700 seviyesinin altında kapatan kontrata yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ilk güçlü direnç
bölgesi olarak 2.730 seviyesi karşımıza çıkıyor. Kontratta yukarı yönlü bir trendden bahsedebilmemiz için kontratın 10 günlük
üssel ortalamasının üzerinde tutunması önemli olacak. Kontratta olası geri çekilmelerde ise %50 Fibo seviyesi olan 2.652
seviyesi zarar durdur ve yeni pozisyonlar için takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.710 ve 2.730 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.675 ve 2.652 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.710 / 2.730 / 2.760
Destekler: 2.675 / 2.652 / 2.640
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,30 düşüşle 17,6379 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,6849 TL
seviyesini görürken en düşük 17,5785 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin geri çekilmeye devam etmesi ve dolar kurunun
17,50 TL seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması kontratta aşağı yönlü hareketleri destekliyor. Bugün yurt içinde konut satışları
verisi takip edilirken , ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinleri açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda 10 günlük üssel
ortalaması olan 17,48 TL’nin üzerinde tutunan kontratta, yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 17,77 TL ve %100
Fibo düzeltme bölgesi olan 17,86 TL seviyesi güçlü direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken geri çekilmelerde 17,60 TL
seviyesi önemini koruyor. 17,60 TL’nin altında oluşabilecek hareketlerde satışlar hızlanabilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,70 ve 17,77 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 17,60 ve 17,55 destek
seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 17,70 / 17,77 / 17,86
Destekler: 17,60 / 17,55 / 17,50
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,06 düşüşle 1.717,00 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin
geri çekilmesine karşın yatay eğilimini sürdüren kontratta baskı devam ediyor. Bugün veri akışının ons altın üzerinde etkisinin
sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü kanal içindeki hareketini sürdüren kontratta satışların
devam etmesi durumunda kanalın desteği olan 1.705 dolar seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1.730 dolar seviyesinin üzerine tutunamadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.720 ve 1.725 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.710 ve 1.705
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.720 / 1.725 / 1.730
Destekler: 1.710 / 1.705 / 1.700
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AKSEN – Naci Ağbal’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı adaylığı kararı, bugünkü Genel Kurul onayına
sunulacak.
BRSAN – Şirketin Evida Service A/S ve Energinet Teknik og Anlæg A/S şirketlerinin düzenlediği Lolland ve
Falster adalarında bulunan endüstriyel tesislere gerekli biyogazın taşınmasında kullanılacak olan 13,5
milyon euro bedelli ihaleyi kazandığı açıklandı.
ECILC – Vicineum markalı ilacın Türkiye ve KKTC’de satış ve pazarlama hakları için Sesen bio ile sözleşme
imzalandığı, ilacın FDA nezdinde ruhsatlandırma sürecinin devam ettiğinin açıklanması sonrasında, Sesen
Bio’nun Vicineum markalı ilacın ABD'de klinik geliştirme çalışmalarını kendi isteğiyle durdurmaya ve ürünün
geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edebilmek için stratejik ortaklıklık alternatiflerini değerlendirmeye
karar verdiği açıklandı.
KRPLS – Şirket paylarının halka arzında talepler 20 – 21 – 22 Temmuz’da toplanacak.
OTKAR – İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri
temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihalenin iptal edildiği açıklandı.

