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GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
Bugün gözler açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinde olacak. TCMB tarafından reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve
profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketine göre Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,50 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20'den yüzde 9,03'e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,30'dan yüzde 8,38'e çıktı.
ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da 4.8 milyonla tahminlerin çok üzerinde artarken işsizlik oranı yüzde 11.1'e geriledi. ABD'de
ekonominin virüs pandemisi sonrası yeniden açılmaya başlamasıyla tarım dışı istihdam Haziran'da 4.8 milyonla tahminlerin çok üzerinde
arttı, işsizlik oranı yüzde 13.3'ten yüzde 11.1'e geriledi. Beklenti istihdamın 3.05 milyon artması, işsizlik oranının yüzde 12.5'e
gerilemesiydi. Önceki iki ayın verisi toplam 90 bin yukarı yönlü revize edildi.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 27 Haziran'da sona eren haftada 1 milyon 427 bin ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma
Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik haklarından yararlanma başvurusunda bulunanların sayısı 27 Haziran'da sona eren haftada 1 milyon
427 bin oldu. Bloomberg anketine katılan 51 ekonomistin 1 milyon ile 1 milyon 500 bin arasında değişen beklentilerinin medyanı 1 milyon
350 bin idi. Öte yandan açıklanan bir diğer ABD verisi fabrika siparişleri 3 ayda ilk kez arttı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre
fabrika siparişleri Mayıs'ta yüzde 8 arttı. Siparişler böylece 3 ayda ilk kez yükseldi. Beklenti yüzde 8.7 artıştı. Bu arada Nisan ayı verisi
yüzde 13 düşüşten yüzde 13.5 düşüşe revize edildi. Siparişler önceki iki ay pandemi etkisiyle düşmüştü.
TCMB net uluslararası rezervleri 26 Haziran haftasında 29.1 milyar dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre, 26 Haziran ile biten hafta
itibari ile net uluslararası rezervleri 199.032 milyar TL oldu. Net dış varlıklar bir önceki hafta kaydedilen 225.6 milyar TL'den 209.5 milyar
TL'ye geriledi. Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri ise geçen hafta 1.8 milyar dolar düşerek 51.4 milyar dolara indi. Buna göre, 26
Haziran'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 1 milyar 805 milyon dolar azalışla 51 milyar 417 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri,
19 Haziran'da 53 milyar 222 milyon dolar seviyesindeydi.
Merkez bankasının açıkladığı diğer önemli verilerden ise yabancılar net 158 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Buna göre, yurt dışında
yerleşik kişiler, 26 Haziran haftasında net 112 milyon dolarlık hisse senedi 46,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 14,5
milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Haziran itibarıyla 24 milyar 326,4 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 429,1 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7
milyar 151,1 milyon dolardan 7 milyar 138,7 milyon dolara geriledi.
Euro Bölgesi'nde ÜFE koronavirüs tedbirleri sebebiyle Mayıs'ta düştü. 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mayıs'ta
Nisan ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı. ÜFE, 2019'un Mayıs ayına göre de yüzde 5 geriledi. AB ülkeleri arasında ÜFE, Mayıs'ta önceki
aya kıyasla en fazla yüzde 4,6 ile Belçika'da, yüzde 1,7 ile Slovakya'da ve yüzde 1,3 ile Litvanya'da geriledi. ÜFE'de en fazla artış ise
yüzde 1,2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Estonya ve yüzde 0,4 ile de Çekya'da ölçüldü.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%1.38
yükselişle
116.908
seviyesinde tamamladı. 21 milyar TL işlem
hacminin gerçekleştiği günde bankacılık
endeksi %0.75 yükselirken, sanayi endeksi
ise %2.30 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks günün devamında alıcılı seyrini devam
ettirdi ve günü yükselişle noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi halinde
117.600 ve 118.200 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Önceki gün yaşanılan
geri çekilmeye benzer aşağı yönlü hareketler görmemiz durumunda ise
116.00 ve 115.400 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 116.000 / 115.400 / 114.800
Dirençler: 117.600 / 118.200 / 119.000

Endeks geri çekilme sonrasında kayıplarını
telafi etti. Çarşamba günü itibariyle BIST 30
endeksinde yer alan hisselerde açığa satış
yasağının kaldırılması ile hem BIST 30 hem
BIST 100 hem de BIST Bankacılık
endekslerinde
ciddi
geri
çekilmeler
görmüştük. Yaşanan geri çekilmeler
sonrasında dün kayıplarını telafi etmeye
çalışan endekslerin hepsi günü artıda
kapattı.
Çarşamba
günü
yaşanılan
düzeltme hareketi sonrasında yükseliş
trendine devam eden endekste yukarı yönlü
hareketin
bugünde
devam
ettiğini
görebiliriz.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.77
yükselişle
134.325
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyrini koruyan kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde
135.200 ve 135.700 direnç seviyeleri test edilebilir. Önceki gün yaşandığı gibi
olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 134.000 ve 133.500 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 134.000 / 133.500 / 132.800
Dirençler: 135.200 / 135.700 / 136.300

Dünyanın
en
büyük
endeks
sağlayıcılarından biri olan MSCI'nın
Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler
endeksinden çıkarıp bir alt endekse
alabileceğini açıklaması sonrasında sert
geri çekildiğini gördüğümüz kontrat
sonrasında ise kayıplarını telafi etmeyi
başarmıştı. Bu hafta içerisinde ise
MSCI'nın
açıklamaları
sonrasında
hareket geçen SPK’nın 1 Temmuz
itibariyle açığa satış yasağını BIST 30
endeksinde yer alan hisseler için
kaldırması kontratta yeni bir satış
dalgasına neden oldu. Yaşanan geri
çekilme sonrasında dün itibariyle yönünü
tekrar yukarı çeviren kontrat günü
yükselişle noktaladı.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Temmuz ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.15
düşüşle 6.8961 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün boyunca yatay bir işlem günü geçiren kontrat
günü azda olsa ekside kapattı. Kontratta yukarı yönlü hareketler görmemiz
durumunda 6.9250 ve 6.95 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 6.88 ve 6.8650 destek seviyeleri söz
konusu.
Destekler: 6.8800 / 6.8650 / 6.8500

Spot piyasada uzun süredir yatay bantta
hareket eden dolar/TL kuru bu yatay
hareketini dünde sürdürdü. Haftaya 6.90
TL üzerine başlayan ve spot piyasada
olduğu gibi yatay hareketini sürdüren
kontrat yatay bandın dışına çıkmadı.
Kurdaki oynaklıkta son derece azalırken
dün açıklanan ABD'de tarım dışı
istihdam Haziran'da 4.8 milyonla
tahminlerin çok üzerinde artarken
işsizlik oranı yüzde 11.1'e geriledi.
Piyasadaki genel beklenti istihdamın 3
milyon artması, işsizlik oranının yüzde
12.5'e gerilemesi yönündeydi. Önceki iki
ayın verisi toplam 90 bin yukarı yönlü
revize edildi. İşgücüne katılımı oranı ise
yüzde 60.8'den yüzde 61.5'e yükseldi.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 6.9250 / 6.9500 / 6.9650
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %0.48 yükselişle
1783 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta satış baskısının artıp geri çekilmeler
görmemiz durumunda 1775 ve 1767 destek seviyeleri test edilebilir. Yukarı
yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 1787 ve 1795 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1775 / 1767 / 1760
Dirençler: 1787 / 1795 / 1805

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD verileri
Ons'u aşağı yönlü baskılarken veri takvimi
açısında sakin olan haftanın ilk iki işlem
gününde vaka sayılarındaki artış Altın'a
destek olmaya devam etti. Dün açıklanan
ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da 4.8
milyonla tahminlerin çok üzerinde artarken
işsizlik oranı yüzde 11.1'e geriledi.
Piyasadaki genel beklenti istihdamın 3
milyon artması, işsizlik oranının yüzde
12.5'e gerilemesi yönündeydi. Önceki iki
ayın verisi toplam 90 bin yukarı yönlü revize
edildi. İşgücüne katılımı oranı ise yüzde
60.8'den
yüzde
61.5'e
yükseldi.
Beklentilerin üzerinde açıklanan ABD
verileri ile geri çekilen kontrat sonrasında
gelen tepki alımları ile kayıplarını telaf
etmeyi başardı.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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KRDMA payında 03/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.

