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RESESYON SÖZ KONUSU DEĞİL; 75 BPS ARTIŞ DAHA GELEBİLİR
Borsa Istanbul dün günü %0,28 yükseliş ile 2.544,12 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.553,77 seviyesini görürken en düşük 2.531,66 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %1,37 , S&P 500 %2,62, Nasdaq %4,06 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,57, DAX
%0,53 ve CAC 40 %0,75 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
ABD Merkez Bankası Fed, dün gerçekleşen toplantıda 75 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirirken, Fed Başkanı Jerome Powell
ekonominin resesyonda olduğu spekülasyonlarını reddetti ve benzer büyüklükte bir adım daha bir sonraki toplantıda atabileceklerini
söyledi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz karar metninde, “enflasyonu %2 hedefine döndürmeye güçlü bir şekilde bağlı”
olduğunu bildirdi ve “enflasyon risklerine son derece dikkat ettiği” ifadesini yineledi. Kararın açıklanmasının ardından basın
toplantısı düzenleyen Powell, bir sonraki toplantıda da “alışılmadık derecede büyük” bir artışın uygun olabileceğini ancak bunun,
ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.
Bugün piyasalar ABD ikinci çeyrek büyüme verilerini izleyecek. Beklentiler gayrisafi yurtiçi hasılanın bir önceki çeyreğe göre %0,5
büyüyeceği yönünde. ABD ekonomisi ilk çeyrekte %1,6 daralmıştı. Aynı zamanda ikinci çeyrek kişisel tüketim, GSYH Fiyat Endeksi
ve çeyreklik çekirdek PCE verileri ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Kişisel tüketim artışının ise %1,8’den %1,2’ye
gerilediği tahmin ediliyor. Veriler TSİ 15:30’da açıklanacak.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nun sunumunu bugün 10:30’da
Ankara’da gerçekleştirecek. TCMB nisan ayında açıklanan raporda yıl sonu enflasyon tahminini %23,2’den %42,8’e yükseltmişti.
Kavcıoğlu, o toplantıda, enflasyonun bir-iki ay içinde düşüş eğilimine girmesinin beklendiğini belirtse de enflasyon yaz aylarında
da yüksek seyretmeye devam etti ve haziran ayı tüketici enflasyonu %78,62 seviyesinde açıklanırken, Merkez Bankası’nın reel
sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon
beklentisi %69,94’e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklentisi ise enflasyonun şubat-mart aylarından itibaren
düşüşe geçmesi yönünde.
Yurt içinde Türkiye ekonomik güven endeksi verisi takip edilecek. Yurt dışında Euro Bölgesi tüketici güveni, Almanya enflasyon,
ABD büyüme verileri takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,28 yükselişle 2.544,12 seviyesinde tamamladı. Endekste 48 hisse yükselirken 47 hisse düşüş
gösterdi. BIST toplam işlem hacmi 27,4 milyar TL olurken, BIST BANKA yüzde 0,84, BIST TEKNOLOJİ yüzde 0,23, BIST HIZMETLER
yüzde 1,03 yükseliş gösterirken, BIST SINAI yüzde 0,37 düşüş göstermiştir. Endeksin gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek ve en düşük
seviyeleri sırasıyla 2.553,77 ve 2.531,66 seviyeleri olurken 10 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2.506 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 2.490 seviyeleri önemli
destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2.560– 2.590
Destekler: 2.500 – 2.490
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,47 yükselişle günü 2.829 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki
işlem günü en yüksek 2.830 seviyesini görürken en düşük ise, 2.763,75 seviyesini gördü. Kontrat günü 22 günlük üssel
hareketli ortalamasının üstünde kapanış yaparak 2.829 seviyesinden günü kapattı. Kontratın 22 günlük üssel hareketli
ortalamasının üzerinde kapanışlarına devam etmesi durumunda yukarı yönlü hareketin hızlanabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Yükseliş yönlü hareketlerde ilk olarak 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 2.847,5 seviyesi
ardından 2.870 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: 2.850 – 2.870
Destekler: 2.695 – 2.670
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 0,11 yükselişle 17,9191 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek
17,9500 TL seviyesini görürken en düşük 17,8830 TL seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 27 Temmuz Çarşamba
günü 10 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde kapanış yapan kontrat yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 18,05
TL seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Kontratın gün içerisinde yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde yukarıda belirtilen
üssel hareketli ortalamaların altında kapanışlar yapması durumunda ilk etapta 17,77 TL seviyesi güçlü destek seviyesi olarak
takip edilmelidir. Kontratın 18,05 TL fiyat seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması durumunda ise 18,15 TL seviyesi önem
arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 17,77 TL ardından kontratın 22 günlük üssel hareketli ortalaması olan 17,65 TL
seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Dirençler: 18,05 – 18,15
Destekler: 17,77 – 17,65
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü 1.739 seviyesinde tamamladı. Uzun süredir 22 günlük üssel hareketli
ortalamasının altında seyreden kontratın gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek ve en düşük fiyatlar sırasıyla 1.748,35 ve
1.718 seviyeleridir. 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 1.765 seviyesi önemli direnç olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.750- 1.763
Destekler: 1.715- 1.700
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AKGRT- Haziran ayında prim üretimi %120 artışla 1,34 milyar TL’ye, Ocak- Haziran döneminde ise prim üretimi
%84 artışla 5,5 milyar TL’ye yükseldi



AKFGY- Haziran ayında şirketin portföyündeki 25 varlıktan 21'ini oluşturan otellerin tarihindeki tüm ayların en
yüksek euro bazlı kira gelirini, Türkiye otellerinden Zeytinburnu Ibis, Karaköy Novotel, Gaziantep Novotel, Bursa,
İzmir, Esenyurt, Ankara ve Tuzla Ibis otellerinin de en yüksek Haziran ayı kira gelirlerini elde ettiği açıklandı.



ARMDA- Ingram Micro Bilgisayar’ın satın alındığı ve satın alınan şirketin unvanının Armada Ingram Micro
Bilgisayar olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.



BASCM #KONYA- 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.



BOBET- Yeşilköy Hazır Beton üretim şubesinin açılmasına karar verildiği açıklandı.



GESAN- Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen İTM - 410 Referanslı
154 Kv Kalkan TM - Antalya Yapımı İşi ihalesine verdiği 76,7 milyon TL’lik teklifin en avantajlı teklif olduğu
açıklandı.



KRPLS- Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

