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KÜRESEL PİYASALAR FED ÖNCESİ SAKİN SEYİRDE
Borsa Istanbul dün günü %1,27 yükseliş ile 2.548,49 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.553,13 seviyesini görürken en düşük 2.520,84 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %0,28 , S&P 500 %0,13 yükselirken, Nasdaq %0,43 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,41,
DAX %-0,33 ve CAC 40 %0,33 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Bu hafta küresel piyasalarda Fed’in faiz kararının ardından ABD tarafından gelecek 2. Çeyrek büyüme verisi önemle takip edilecek.
Beklentiler ABD ekonomisinin 2. Çeyrekte %0,4 büyüyeceği yönünde olsa da beklentilerden düşük ve daralmaya işaret eden bir
veri teknik olarak ABD ekonomisinin resesyona girdiğini gösterecek. Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu
hafta açıklanacak büyüme verilerini "resesyon" olarak nitelendirmeyeceklerini bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden da katıldığı bir
toplantıda perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine, "Resesyona girmeyeceğiz." yanıtını vermişti.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda, Cumhurbaşkanı Erdoğan “enflasyon” hakkında yaptığı değerlendirmede, son haftalarda petrol
fiyatlarında yaşanan düşüşe atıfta bulunarak Temmuz ayı enflasyon rakamında düşüş olacağını belirtti. Akaryakıt fiyatları
gerilerken, otomobil zammının oranı bu ay nispeten düşük kaldı ve mevsim etkisiyle gıda maddelerinde belirgin bir fiyat artışı
olmadığından ötürü Temmuz ayı enflasyon rakamında aylık bazda düşüş söz konusu olabilir.
Dün Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı. Finansal İstikrar Komitesinde, bankacılık ve sigortacılık
sektörlerindeki gelişmeler ve küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt ve üst
sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek.
Yurt içinde TCMB konut fiyatları öne çıkarken, yurt dışında ABD'de Conferance Board tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat
endeksi, Dallas Fed hizmet sektörü aktivite endeksi açıklanacak.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,27 yükselişle 2.548,49 seviyesinde tamamladı. Endekste 65 hisse yükselirken 33 hisse düşüş
gösterdi. BIST toplam işlem hacmi 28,4 milyar TL olurken, BIST BANKA yüzde 4,01, BIST SINAI yüzde 1,27, BIST TEKNOLOJİ yüzde 1,00
yükseliş gösterirken, BIST HIZMETLER ise sınırlı yüzde 0,56 yükseliş göstermiştir. Endeksin gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek ve
en düşük seviyeleri sırasıyla 2.553,13 ve 2.520,84 seviyeleri olurken 10 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2.489 seviyesinin üstünde
kapattı. Endeksin 10 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde kapanışların devam etmesi durumunda ilk olarak 2.560 seviyesi
sonrasında 2.590 seviyeleri önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Gün içerisinde yurt içi ve yurt dışı kaynaklı olumsuz haber akışının
gelmesi durumunda aşağı yönlü hareketlerde ilk olarak 2.500 seviyesi sonrasında 22 günlük üssel haraketli ortalama olan 2.480 seviyeleri
önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2.560– 2.590
Destekler: 2.500 – 2.480
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,57 yükselişle günü 2.807 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki
işlem günü en yüksek 2.814,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.747,75 seviyesini gördü. Kontrat günü 100 günlük üssel
hareketli ortalamasının üstünde kapanış yaparak 2.807 seviyesinden günü kapattı. Kontratın 100 günlük üssel hareketli
ortalamasının üzerinde kapanışlarına devam etmesi durumunda yukarı yönlü hareketin hızlanabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Yükseliş yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 2.805 seviyesi
ardından 2.850 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Kontratın yukarıda belirtilen üssel hareketli ortalamaların altında kalması
ve gün içerisinde yurt içi ve yurt dışı kaynaklı olumsuz haberlerin gelmesi durumunda aşağı yönlü hareketlerde 2.695 seviyesi
ardından 2.670 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2.805 – 2.850
Destekler: 2.695 – 2.670
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 0,48 yükselişle 17,8738 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek
17,9006 TL seviyesini görürken en düşük 17,8216 TL seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 25 Temmuz Pazartesi
günü 10 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde kapanış yapan kontrat yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 17,90
TL seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Kontratın gün içerisinde yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde yukarıda belirtilen
üssel hareketli ortalamaların altında kapanışlar yapması durumunda ilk etapta 17,65 TL seviyesi güçlü destek seviyesi olarak
takip edilmelidir. Kontratın 17,90 TL fiyat seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması durumunda ise 18,05 TL seviyesi önem
arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 17,65 TL ardından kontratın 22 günlük üssel hareketli ortalaması olan 17,60 TL
seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Dirençler: 17,90 – 18,05
Destekler: 17,65 – 17,60
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü 1.726,30 seviyesinde tamamladı. Uzun süredir 22 günlük üssel
hareketli ortalamasının altında seyreden kontrat hafta başı gelen satış baskının etkisiyle 1.721,90 seviyelerine kadar geri
çekildi. Aşağı yönlü hareketlerde sırasıyla 1.715 ve 1.700 seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Gün içerisinde
yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde kontratın 10 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırması durumunda
yukarı yönlü hareket ivme kazabilir. Bu durumda ise ilk etapta 1.750 seviyesi sonrasında ise 22 günlük üssel hareketli
ortalaması olan 1.770 seviyesi önemli direnç olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.750- 1.770
Destekler: 1.715- 1.700
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ANSGR- Ocak- Haziran döneminde prim üretimi %88,5 oranında artışla 9,05 milyar TL’ye yükseldi.



AVHOL- Şirket tarafından 1 milyon TL sermayeli Pazarlama Şirketi kurulmasına karar verildiği açıklandı.



EDATA- Şirketin tek seferde 35,1 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirdiği açıklandı.



HEDEF #INFO- 500.000 TL sermayeli Hedef Varlık Kiralama unvanlı şirketinin kuruluşu için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.



HEKTS- Adana Hacı Sabancı OSB’de 20.064 m 2 ’lik arsanın 2,6 milyon dolara satın alınmasına karar verildiği açıklandı.



GESAN- Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen İTM - 404 Referanslı 154 Kv Almus
Hes Tm Yenileme Yapımı İşi ihalesine verilen 67,3 milyon TL bedelin en avantajlı teklif olduğu açıklandı.



GOLTS #CMENT- ÇEİS ile Türkiye Çimse - İş Sendikası arasında imzalanmış olan iş sözleşmesi kapsamında, çalışanlara
sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, sadece Temmuz - Aralık arasında bir defa olmak üzere %45
oranında zam yapılmasına karar verildiği açıklandı.



KRPLS- Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arza toplam 6,84 katına denk gelen pay talebi geldiği açıklandı.



KLSYN- Şirketin %100 bağlı ortaklığı Büyükdere Gayrimenkul’ün arsasının kısmen ya da tamamının satışına yönelik pazarlama
çalışmaları için Aremas Gayrimenkul’den hizmet alınması için sözleşme imzalandığı açıklandı.



MANAS- Şirketin 689.990 dolar tutarında akıllı gaz sayacı satışı için sözleşme imzalandığı açıklandı.

