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BORSALARDA ALIM İŞTAHI YİNE YÜKSEK
Avrupa Borsaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayılarındaki artışın yarattığı endişelere rağmen haftanın ilk işlem
gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1 artışla 370,5 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100
endeksi yüzde 1,33 artarak 6.176,19 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,32 değer kazanarak 12.799,97 puana Fransa'da CAC
40 endeksi yüzde 1,73'lük artışla 5.056,23 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,19'luk yükselişle 20.003,25 puana ulaştı. Öte
yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazancıyla günü 118.398,67 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi,
önceki kapanışa göre 3.590,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde
2,42, holding endeksi yüzde 3,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,22 ile turizm, tek gerileyen ise
yüzde 5,65 ile spor oldu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 4,7
daralacağı ve 2021'de yüzde 5,9 büyüyeceği tahmininde bulundu. S&P'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınının kötüleşmesi ve ihracatta yaşanan sert düşüş nedeniyle çoğu gelişmekte olan piyasa ekonomisinin gayrisafi yurt içi hasılasında
bu yıl derin bir düşüş beklendiği bildirildi. Açıklamada, Çin hariç gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 4,7
daralacağı ve 2021'de yüzde 5,9 büyüyeceği öngörüldü.
Çin bazı ABD'li yetkililere yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Pekin'de düzenlediği günlük
basın toplantısında, senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi üyeleri Chris Smith ve Sam Brownback'e yaptırım
uygulayacaklarını açıkladı. Pekin'in, Washington'ın Sincan bölgesindeki etnik azınlıklara yönelik muamelesini nedeniyle Çin'i
cezalandırmayı hedefleyen yaptırımlarına misilleme olarak aldığı karar, büyük ölçüde sembolik önem taşıyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 2018'de yüzde 41,2 olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39'a geriledi.
OPEC'in 2020 Yıllık İstatistik Bülteni'ne göre, dünya genelinde ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 560 bin
varil azalarak 75 milyon 262 bin varile düştü. Bu dönemde OPEC'in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 1 milyon 863 bin varil azalarak
29 milyon 375 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in 2018'de yüzde 41,2 seviyesinde olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl
yüzde 39'a indi.
Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık % 17.4 arttı, yıllık % 19.9 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin
sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Mayıs'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre
yüzde 19,9 azaldı, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 30,6 düşüş gösterdi. Öte yandan Perakende satış hacmi geçen yıla
göre % 16.7 düştü. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Bu dönemde gıda dışı
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 7,7, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 0,3
azaldı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%3.13 yükselişle 118.399 seviyesinde
tamamladı. 20.2 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%2.42 yükselirken, sanayi endeksi ise
%3.74 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün boyunca alıcı seyrini korudu ve günü artıda
kapattı. Endekste yükseliş trendinin devam etmesi halinde 118.800 ve
119.500 direnç seviyeleri test edilebilir. Kar satışlarına bağlı olarak
yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 117.700 ve 116.800 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 117.700 / 116.800 / 116.000
Dirençler: 118.800 / 119.500 / 120.200

Endeks yaralarını hızlı sarıyor. Geçtiğimiz
Çarşamba günü 120.000 seviyesini test
eden BIST 100 endeksi haftanın son iki
işlem gününde ise yaşadığı sert satışlarla
113.000 seviyesinin altını test etmişti.
Geçtiğimiz
haftayı
115.000
pivot
seviyesinin altında kapatan endeks yeni
haftaya ise hem ABD vadelileri hem de
Asya piyasalarındaki pozitif görünüme eşlik
ederek yükselişle başladı. Yaşadığı
kayıpları çoğunu telafi eden BIST 100
endeksi yükselişin devam etmesi halinde
geçtiğimiz hafta test edilen 120.000
seviyesi hedef konumunda bulunuyor.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %1.38
yükselişle
134.000
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de bu yükselişini korumayı
başardı. Kontratta yükseliş trendinin sürmesi halinde 134.500 ve 135.200
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz haftakine benzer olası
geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 133.500 ve 132.800 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 133.500 / 132.800 / 132.200
Dirençler: 134.500 / 135.200 / 136.000

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1
Temmuz itibariyle açığa satış yasağını
BIST 30 endeksinde yer alan hisseler için
kaldırması kontratta satış dalgasına
neden olduğunu takip etmiştik. Yaşanan
geri çekilme sonrasında tepki alımları
gördüğümüz kontrat geçtiğimiz hafta
genelinde küresel piyasalardaki alım
trendi ile yükseliş sürdü. Haftanın son iki
işlem günü ise genel olarak satıcılı bir
seyir izleyen kontrat spot piyasada
yaşanan sert satış dalgasından etkilendi
ve ciddi satışlarla karşılaştı. Yeni haftaya
ise yurt dışı piyasalardaki alıcılı seyre
eşlik ederek başlayan kontrat, gün
içerisinde bu alıcılı seyrini korudu.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Temmuz ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.28 düşüşle
6.8950 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde yatay bir seyir izledi ve günü azda
olsa ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketler olması durumunda
6.9150 ve 6.93 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 6.8850 ve 6.8650 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.8850 / 6.8650 / 6.8500
Dirençler: 6.9150 / 6.9300 / 6.9500

Haziran ayı ortasından beri yatay bantta
hareket eden dolar/TL kuru yatay
bandını yukarı yönlü genişletse de yatay
hareketini sürdürüyor. Bankalar arası
döviz
piyasasında
oluşan
hatalı
fiyatlama
sonucunda
algoritmik
işlemlerin harekete geçmesi ile birlikte
anlık olarak ağustos vadeli kontratlarda
Dolar/TL fiyatı 6.96 TL'den 7.6576 TL'ye
fırlarken kısa süreli yaşanan bu gelişme
sonrasında normal fiyatlamasına dönen
kontrat günün devamında ise yatay
bandını yukarı yönlü genişletti. Veri
takvimi açısından sakin olan hafta
genelinde beklentilerin üzerinde gelen
Türkiye sanayi üretimi verisi de kontratı
yatay bandından çıkarmadı.
Haftanın
ikinci
işlem
gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.22 yükselişle 1814
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1820 dolara kadar yükselen
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1820 ve
1827 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler
görmemiz durumunda ise 1805 ve 1795 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1805 / 1795 / 1787
Dirençler: 1820 / 1827 / 1835

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
gözlenen satış baskısı sonucu 1800 seviyesi
üzerinde tutunmakta zorlanan Ons Altın'ın
koronavirüse ilişkin olumlu gelişmeler
getirdiği iyimserlik sonucu aşağı yönlü sınırlı
hareketleri takip edilmişti. Haftanın ilk işlem
gününde ise risk iştahındaki toparlamaya
rağmen devam eden artan vaka endişeleri
doğrultusunda Ons Altın'ın sınırlı yükselişini
sürdürdüğü gözleniyor. Altın’a dayalı borsa
fonlarına girişin devam ettiği gözlenirken,
kontrat artan ikinci dalga koronavirüs
endişelerinden destek bulmaya devam
ediyor. Gün içerisinde risk iştahında
gözlenen
bozulmanın
devam
etmesi
durumunda güvenli varlık alımlarına talebin
artması ile kontratta yükseliş devam ettiğini
görebiliriz.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Payları Ana Pazar'da işlem gören İttifak Holding A.Ş.'nin 90.000.000 TL olan sermayesinin 100.000.000 TL'ye
artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 10.000.000 TL nominal değerli payların Noya Çelik San. ve Tic. A.Ş.'ne
tahsisli olarak satışı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında
16/07/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 3,26 TL fiyatla gerçekleştirilecektir.

