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KÜRESEL PİYASALAR AVRUPA MERKEZ BANKASINA ODAKLANMIŞ DURUMDA
Borsa Istanbul dün günü %0,93 yükseliş ile 2.525,20 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 29,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.527,46 seviyesini görürken en düşük 2.499,12 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %0,15 , S&P 500 %0,59, Nasdaq %1,58 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,44, DAX
%0,20 ve CAC 40 %0,27 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararlarına odaklanacak. Beklentiler politika faizinin 25
veya 50 baz puan olabileceği yönünde. ECB Başkanı Christine Lagarde TSİ 15:45’te basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalar
Lagarde’ın eylül ayına ilişkin vereceği mesajlara odaklanacak. “Eylülde 25 baz puan mı yoksa 50 az puan mı faiz artışı mesajı
verilecek”, “Büyüme ve enflasyon değerlendirmeleri nasıl olacak” gibi konulara ilişkin değerlendirmeler önemli olacak.
Diğer yandan Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını sabit bıraktı. Karar, bankanın zayıf yene değil büyüme görünümüne ilişkin
endişelere daha çok odaklandığı yönünde yorumlandı. Japonya Merkez Bankası da küresel merkez bankalarından ayrışan para
politikası duruşuna devam ederken küresel pandeminin ve Ukrayna'daki savaşın etkileri ile başa çıkmakta zorlanıldığı ortamda,
ekonomisini saran "yüksek bir belirsizlik" bulunduğunu belirtti. Bugün içeride TCMB PPK toplantısı da takip edilecek. Beklentiler
politika faizinin %14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde.
Dün açıklanan veriye göre, ABD’de ikinci el konut satışları, haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalışla Haziran 2020'den bu yana en
düşük seviyeye gerilerken, medyan konut fiyatları 416 bin dolar olarak gerçekleşti. Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye
inen ikinci el konut satışları, mayısta da yüzde 3,4 azalışla 5,41 milyona gerilemişti.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net rezervi 8 Temmuz haftasında 6,1 milyar dolara
geriledi. Böylelikle net rezervlerde Nisan 2002'den bu yana en düşük seviye izlendi. Brüt rezervler de 100 milyar doların altına
geriledi.
Bugün içeride TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararı, ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed
imalat endeksi verileri açıklanacak.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,93 yükselişle 2.525,20 seviyesinde tamamladı. Endekste 61 hisse yükselirken 35 hisse
düşüş gösterdi. 29,6 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,55, sınai endeksi ise %1,44 yükseliş gösterdi.
Alıcılı açılış yapan endeks küresel piyasalardaki geri çekilme sonrası gün içinde 2.500 seviyesinin altını test etse de ABD
piyasalarının alıcılı açmasının ardından gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Bugün yurtiçinde bir hafta
vadeli repo faiz oranı yurtdışında Avrupa faiz oranı kararı, Philadelphia Fed imalat endeksi ve AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması
takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 2.500 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden endeksteki geri çekilmelerde
2.500 seviyesi takip edilmeye devam edilirken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.565 seviyesi yeniden test edilebilir. Teknik
göstergelerin olumlu sinyal verdiği endekste yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 2.535 ve 2.550 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.510 ve 2.500 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.535 / 2.550 / 2.565
Destekler: 2.510 / 2.500 / 2.485
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,00 yükselişle 2.786,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.795,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.742,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda düşen
trend çizgisi üzerinde hareketine devam eden kontrat günü 100 gülük üssel ortalaması olan 2.785 seviyesinin hemen
üzerinde kapattı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda %38,2 Fibo bölgesi olan 2.800 seviyesi önemini
korumaya devam ederken olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.760 seviyesi takip ediliyor olacak. Teknik göstergelerin olumlu
sinyal verdiği kontrat, 100 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.800 ve 2.835 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.760
ve 2.740 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.800 / 2.835 / 2.850
Destekler: 2.760 / 2.740 / 2.730
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,04 yükselişle 17,7019 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,7258 TL
seviyesini görürken en düşük 17,6537 TL seviyesini gördü. TCMB PPK kararı öncesi kontrattaki sınırlı hareket devam ediyor. Biz
faiz kararında bir değişiklik beklemiyoruz bu nedenle kontrata etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Metin içinde gerçekleşecek
değişiklikler ve vurgular takip ediliyor olacak. Bugün ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalatendeksi
verileri açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda yatay hareketin devam ettiği kontratta 17,70 – 17,75 TL seviyelerinde satış baskısı
görülmeye devam ediyor. Kontrat 17,70 TL seviyesinin üzerinde tutunabilirse geçmekte zorlandığı 17,75 TL üstünde bir kapanış
görebiliriz. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durunda %100 Fibo düzeltme bölgesi olan 17,86 TL seviyesi yeniden test edilebilir.
Olası geri çekilmelerde 17,65 – 17,60 TL aralığından güçlü destek bölgesi olarak önemini korumaya devam ediyor. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,73 ve 17,77 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 17,65 ve 17,60 destek
seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 17,73 / 17,77 / 17,86
Destekler: 17,65 / 17,60 / 17,55
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,92 düşüşle 1.705,70 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin 106,5
seviyesinin üzerinde tutunması ve küresel borsalardaki risk iştahının artması altına olan talebi sınırlı tutmaya devam ediyor. Bugün
Avrupa faiz oranı kararı, Philadelphia Fed imalat endeksi ve AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda aşağı yönlü trendine devam eden kontrat, takip ettiğimiz 1.715 dolar destek seviyesini kırarak gün içi gördüğü en düşük
seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1.700 bölgesi psikolojik destek seviyesi olarak
çalışabilir. 1.700 doların altında oluşabilecek fiyatlamalarda aşağı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde
ise 1.715 dolar seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
1.710 ve 1.720 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.700 ve 1.690 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.710 / 1.720 / 1.730
Destekler: 1.700 / 1.690 / 1.685
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AYDEM - 2,9 milyon dolar değerinde
milyon dolar olduğu açıklandı.

şirket

eurobondlarının

geri

alındığı,

işlem

tutarının

2,2

BIOEN - Halka arzdan elde edilen fonun 204,1 milyon TL’sinin kapasite ve altyapı yatırımlarında, 118,3 milyon
TL’sinin işletme sermayesinde, 51,2 milyon TL’sinin kredi kapamalarında kullanıldığı açıklandı.
DAPGM - Ocak - Haziran döneminde Şirketin EKGYO ile hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilmekte olduğu
projelerde 1.458 adet bağımsız bölümüm (185.832 m 2 ) 6,5 milyar TL’ye satıldığı açıklandı.
GEREL - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Gersan Elektromekanik’in sermayesinin 1 milyon TL’den nakden 5 milyon
TL’ye yükseltilmesine, şirketin oranına karşılık gelen 2,8 milyon TL bedelin nakden ödenmesine karar verildiği
açıklandı.
TRILC - Şirketin Pakistan’da bulunan Immuno Well şirketi ile yerli üretimi gerçekleştirilen difteri tetanoz
aşılarının Pakistan'da dağıtım ve pazarlaması için satış anlaşması imzaladığı açıklandı. Şirketin Dikturk 75
mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren Ampul adlı ürününü ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlandığı
açıklandı.
SMRTG - Şirket ile bir müşterisi arasında 8,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı, sözleşme gereği en geç
Mart 2023’e kadar güneş paneli sevkiyatının gerçekleştirileceği açıklandı.
SISE - Şirket tarafından Mersin Tarsus’ta yapılmak üzere yeni bir buzlu cam fırını ile enerji camı işleme
kapasiteli yeni bir hat yatırımı kararı alındığı, yatırım bedelinin 185 milyon euro olduğu açıklandı.

